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الملخص

اللغة العربية باملدرسة الثانوية للصف كتاب املدرسيمقارنة على جودة  دراسة .٢٠١٩.بعضيةالنعمة،
دراسة من ناحية احملتويات والتقدمي (العاشر حتت املؤلف أمحد ضياء احلق وفاهر لوبيس وأخرون

قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والعلوم التعليمية . البحث العلمي. )واللغة والرسم البياين
. فية املاجستريااحلاجة ايفي معةاملشرفة الدكتور . فونوروجوباجلامعة اإلسالمية احلكومية 

كتاب المدرسيمقارنة، جودة ال:الكلمة األسسية
وتوافره جيعل ان يقرر على نتيجة . الكتاب املدرسي هو أحد الوسائل لتطبيق أهداف التدريس

لكتاب املدرسي اجليد هو ا.الكتاب املدرسي اجليد حيتاج يف عملية التدريس.التعلم يف عملية التدريس

هذا . مؤلف وحداكتاب املدرسياليؤلف  ولكن .التصرف باتزان وتعقل حيال مواقف احلياة املختلفة
فلذلك وجب علينا ان . الوضع يسطيع ان يشكك للمدرس والوالدين إلختيار كتاب مدرسية جيدة

يهدف هذا البحث ملعرفة جودة الكتاب املدرسي اللغة العربية . لنعلم جودة الكتابكتاب املدرسينقدر  
أمحد ضياء ه هي الكتاب املدرسي اللغة العربية حتت املؤلفوأّما عّينت. للصف العاشر من املدرسة الثانوية

هيئة معايري التعليم الوطنية يقارن جودتان على أربعة نواج جدارة مبعيار. احلق وفاهر لوبيس وأخرون
)BSNP( .احملتويات والتقدميي واللغوي والرمسي: منهم.

لبحث املستخدمة يف كتابة هذا وأّما النوع ا.املدخل البحث يف هذا البحث هو مدخل الكيفيّ 
حّىت تنال الباحثة البيانات واألخبار البحث هو حبث مكتيب وهو البحث الذي مارسته الباحثة يف املكتبة 

كيف مقارنة : أسئلة البحث يف هذا البحث العلمي هو. من املبحث بوسيلة الكتب أو األلة الألخرى
؟خرون وفاهر لوبس وأأمحد ضياء احلق حتت املؤلف ةجودة كتاب الدراسية للصف العاشر باللغة العربي

تفاصيل ) جيد جدا(٪٧٥.٨٧تاب أمحد ضياء احلقجلودة كالنسبة ) ١(: هيأّما نتائج البحث
حية ا، ومن ن) جيد جًدا(٪٧٥.٨٨على حية اجلودى احملتوياتاحيتوي من ن: الكتابالنسبة هلذا

ومن ) جيد جًدا(٪٦٢. ٩٠دوى اللغة هو حية اجلان، ومن ) جيد جًدا(٪٢٥.٨٦اجلودى التقدميي هو
).جيد جدا(٪٥٠. ٨٧هواجلودى الرسمناحية



viii

هلذا تفاصيل النسبة )جداجيد(٪٣٠.٨٥كتاب فاهر لوبيس وأخرونجلودة  النسبة )٢(
٪٢٥.٧١حية اجلودى التقدمييا، ومن ن) جيد جًدا(٪٥٠. ٨٧حية اجلودى احملتوياتامن ن: الكتاب

جيد (٪٤٣.٨٨حية اجلودى الرسماومن ن) جيد جًدا(٪٥٠.٨٧اللغةحية اجلودىاومن ن، ) جيد(
. )جدا

احملتوىناحيةالعامة للكتاب ، فإن أمحد ضياء احلق يتفوق يف حيةانأما من حيث ال) ٣(
لكن . الرسوماتناحية يف يتفوق كتاب فاهر لوبيس وأخرونبينما . اللغويةناحيةالعرض والوالناحية 

.ء احلق على كتاب فاهر لوبيس وأخرون ب أمحد ضياال عام ، تفوقت جودة كتبشك



١

الباب األول

المقدمة

خليفة البحث﴾أ﴿

ة العربية اللغ. ل يف منهج الّدراسة يف اندونيسياي أحد من اللغة األجنبية اليت تدخاللغة العربية ه
يف .دولة٢٠يتم استخدام هذه اللغة رمسيا من قبل حوايل . هي واحدة من اللغات الرئيسية يف العامل

يف أمريكا، اليوجد أى من . اآلونة األخرية كانت الّلغة العربية رغب فيها كثري من الطالب يف الغرب
. ذلك اجلامعة الكاثوليكية أو املسيحيةاجلامعات ال جتعل الّلغة العربية احدى املواد الدراسية، ومنها ك

املثال جامعة هارفارد، اجلامعة األكثر احرتاًما يف العامل وجامعة جورجيتون، وهي جامعة كاثوليكية 
.١خاصة، لديهما مراكز دراسات عربية هي أكثر أو أقل مركزًا للدراسات العربية املعاصرة

اللغة العربية احلالية هي .يستمل اللغة العربيةكتاباللغة العربية تسّمي اللغة األسلمية ألن كثرية ال
لغة الدين، ولكن يف اندونيسيا اللغة العربية التدرس فقط كال. لغة عاملية وتستخدم للعديد من املصادر

تعلم اللغة العربية لفهم أو تفسري آيات القرآن الكرمي واحلديث الشريف وكذلك النصوص العرربية أو 
.٢اآلداب باللغة العربية

اخرج هذا الرؤي اذا . اللغة العربية هي األم من اللغة البشريةألنّ .  اللغة العربية هي اللغة اخلاصة
اكثر الكلمات . وغري ذلك، اللغة العربية هي اقدم وابدي اللغة. انزل أدم اىل األرض هو مهر يف تكّلم

٣.ولديها كثري عدد من املفردات. من االندونسية تأخذ من الكلمات العربية

الذين يؤلفهم كتاببتعليم اللغة العربية يسهل ان يتعلم  . ولذلك تعلم اللغة العربية مهم جّدا
وغري . فيتعلم اللغة العربية مهم جّدا للمسلمني. مني اللغة العربية هي اللغة القرأنللمسل. علماء اإلسالم

.ذالك اللغة العربية هي لغة الدنيا يف املستوى الثاين بعد اللغة اإلجنليسية

١، )٢٠١٠فوستاكا فيالجار، : يوكياكارتا(Bahasa Arab dan Metode Pengajarannyaأزهر أرشد،١
Pembelajaran Bahasa Arabوامىن، ٢ (Teori dan Aplikasi))١، )٢٠١١تريس، : يوكياكارتا
,Bahasa Arab Sejarahيفريدال فطر نورالسالم، ٣ Perkembangan, Keistimewaan dan Urgensi Mempelajarinya

٤٠-٣٥،)٢٠١١, فريسفونوروجواجلامعة اإلسالمية احلكومية: فونوروجو(

١



٢

اثباته قد يكون الدرسة اللغة . ىل اجلامعةإيف اندونسيا تعلم اللغة العربية يبداء من املدرسة اإلبتدئية 
جل األنضباط العلمي التزل اللغة العربية نصف ولكن من أ. إلبتدئية حّىت اجلامعةبية من مستوى االعر 

.٤

احد من مشكلة . هذه املشاكل من لغوية وغريلغوية. م اللغة العربيةقد تكون املشكالت يف تعلي
اليت تستخدم كمراجع قياسية يف موضوعات كتابهو  كتاب املدرسي. كتاب املدرسيغري لغوية  

وستظل مشاكل التعلم موجودة دائًما وتظهر مع . معقولة يف التعلموظهور مشكلة ظاهرة ٥.معينة
وحتدث مشكالت تعلم اللغة العربية تقريًبا يف مجيع عناصر التعلم مثل . اإلنتهاء من مشكالت أخرى

من بني العديد من  . ٦املناهج والنهج والطريقة والتقنية واخرتاف املعلم والوسائط واملواد والتقييم وغريها
.٧العناصر يف تعلم اللغة العربية، كانت املواد التعليمية عنصرا اهاما لدعم حتقيق أهداف التعلم

ويكامل باملرافق يف بعض جماالت الدراسة، الذي يرتكب كتاب املدرسيالكتاب التعليمي هو  
لذي تسهل تعلم الطالب حّىت هذا كتاب التعليمي يستخدم ملراجع تعلم الطالب ويستطيع ان التعلم ا

٩.هو أحد العنصر الرئيسية للعناصر األخرىكتاب املدرسي.٨يسهل لتحقيق أهداف التعلم احملددة

كتاب املدرسيألن  . التقدمييالتقدميدراسية جتب ان متلك جودة احملتوى اجليد من حمتوى املادة و كتاب
١٠.املواد، ستكون مشكلة يف حتقيق األهدافتقدميعدم األهتمام مببادئ 

٩٠،)٢٠١٤رمياجا روسداكاريا، : باندوج(Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabاجيف هرماوان، ٤
٣٣،)٢٠١٣رمياجا روسداكاريا، : باندوج(Instrumen Perangkat Pembelajaranسعد اكرب، ٥
٨٥-٨٠، Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabهرماوان، ٦
١٠٧- ١٠٦، .نفس املرجع٧
,Penulisan Buku Teks Bahasa Arab Konsepمشس الدين اشرف وطوين فرنسيسكا، ٨ Prinsip, Problematika dan

Proyeksi)٤، )٢٠١٦اومباك، : يويغياكارتا
١) ٢٠١٢اكادميييا فريماتا، : فاداع(Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab، عبد الّلة الغايل وعبد احلميد عبد الّلة٩

١٠٦،Metodologi Pembelajaran Bahasa Arabهرماوان، ١٠
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تعلم الطالب متعلفة بتوفر الكتب املدرسية سة مجل الدين كانتاو، ان نتائج وقفا لنتائج الدرا
كتاب الالطالب و تطبيق طرق جيدة لدراسةلكاملة يف يدتوافر الكتات املدرسية ا. ومنهج تعلمه

١١.ستحقيق نتائج تعلم الطالباملدرسي

املنهج هو . الميكن فصله عن املنهجمن حمتوياته، هو من جهاز تعلم الذيكتاب املدرسيينظر  
ملخص،املنهج هو ما يدرسون . أحد مكونات النظام التعليمي الذي يؤثر على املكونات األخرى

هي وصف كتاب املدرسيفلذالك حمتويات ال. الطالب يف املدرسة وكيف يستخدم طرق التعليمية
.ملوضوع مواد التعلم احملددة يف املناهج الدراسية

، يقبل الطالب علم كتاب املدرسيبوجود هذه ال. كتاب املدرسي مهم جدا للطالبوجدود ال
. وصف تفصيلي وواضح للموضوعات حسب جمال الدراسةكتاب املدرسييعطى  . من غري املدرس
١٢.للطالباتوفري مواد التعلمية انيقة وتقدمي األسئلة كمادة تقيمكتاب املدرسي

، يستطيع ان يدرس كتاب املدرسيألن بال. يةيف التعلمكتاب املدرسييف ميدان البحث، يوفد  
يستطيع الطالب ان يدعم كتاب املدرسيوغري ذلك بوجود التمرينات يف ال. طالب يف الفصل و البيت

كمواد تعليمية يف املنزل يف مواجهت كتاب املدرسييتعلقون على ال. يف حتقيق املواد املقدمة يف املدرسة
مدرسية جيدة لدعم عملية كتابيف تعلمية اللغة العربية، حيتاج اىل  . وميةاإلختبارات أو اإلختبارات الي

. خاصة اذا حدث يف الصف العاشر من الطالب الذين حيتاجون اىل تعليم جيد. التعليم والتعلم
. وكمنصة لتعلم اللغة العربية يف املستوى التايل

. كتاب املدرسيحمتوى الجيدة، خاصة من جودةكتاب املدرسيحيتاج الطالب على جودة ال
كتاب ولكن اليؤلف  . مله يف املستقبلعيقبل الطالب علم جديد الذي يستكتاب املدرسيباحملتوى  
. هذا الوضع يسطيع ان يشكك للمدرس والوالدين إلختيار كتاب مدرسية جيدة. مؤلف وحدااملدرسي

.لنعلم جودة الكتابكتاب املدرسيفلذلك وجب علينا ان نقدر  

,Text Book Writing Dasar-Dasar Pemahamanماسنور مصلح، ١١ Penulisan dan Pemakaian Buku Teks

١٠٩،) ٢٠١٠الرز ميدييا، : يوكياكارتا(
Analisis Kualitas Buku Teks Bahasa Indonesia Kurikulum“سييت رمحة، ١٢ ٢٠١٣ Untuk SMA/MA Kelas X:

Studi Komparasi Terbitan Pemerintah dan Penerbit Swast a(Bumi Aksara), “ (Jurnal Skripsi, Univertas Mataram,
Mataram, ١،(٢٠١٧
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لكتاب املدرسي اجليد هو الذي يهتم مؤلفه بتوفري فرض كافية ومتعددة للتالميذ ينمون فيها ا

قد ينشر هيئة معايري .١٣
يستخدم هذه اداة . يف مقدار الكتاب املدرسيكتاب املدرسياداة التقييم ال)BSNP(التعليم الوطنية 

ان ميلك كتاب املدرسيعند هيئة معايري التعليم الوطنية، جيب على  . رسيلتحديد جدوى الكتاب املد
١٤.، جودى اللغة، جودى الرسوماالتقدمياربعة عناصر من اهلية الكتاب وهي حمتويات جودى، جودى 

ق ملعرفة ني اللذان يؤلفه فاهر لوبس واخرون وامحد ضياء احلكتابتم الباحثة مبقارنة  
اللغة كتاب المدرسيمقارنة على جودة  دراسة "شرح ذلك يف دراسة مبوضوع مث ت. تبنيالكجودة

ونأحمد ضياء الحق وفاهر لوبيس وأخر تحت المؤلفالعربية بالمدرسة الثانوية للصف العاشر 
".)دراسة من ناحية المحتويات والتقديم واللغة والرسم البياني(

البحثسؤال﴾ب﴿

أمحد حتت املؤلف اللغة العربية للصف العاشر باملدرسة الثانويةدراسيةكيف مقارنة جودة كتاب امل
؟)ايناحملتويات والتقدمي واللغة والرسم البيجودةدراسة من ناحية (خرونوفاهر لوبس وأضياء احلق 

البحثهدف﴾ج﴿

أمحد ضياء حتت املؤلفالعاشر باملدرسة الثانويةللصفاللغة العربيةدراسيةكتاب اململقارنة جودة
)احملتويات والتقدمي واللغة والرسم البياينجودةدراسة من ناحية (خرون وفاهر لوبس وأاحلق 

: دار اإلعتصام(أساس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني بالربّية ر عبد الّله الغاىل، عبد احلميد عبد الّله، ناص١٣
٧٥،) ١٩٩١

,Text Book Writing Dasar-Dasar Pemahamanماسنور مصلح، ١٤ Penulisan dan Pemakaian Buku Teks،٢٩١
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فوائد البحث﴾د﴿

ةفوائد النظري.١
حملتويات الكتاب اللغة العربية و يشرتك يف ان يغين علوم عن جودةوفدهذا البحث ي, نظريا

.اجلودةكتاب املدرسيتفكرييات ومدخالت بشأن ال
ةفوئد العملي.٢

للباحثة. أ
.العربيةكتاب املدرسيللمراجع ألجراء مزيدمن الدراسات والبحوث املتعلقة بال

والوالدينللمعلمني. ب
للطالب عالية اجلودة للطالب واألطفال وخاصة كتاب املدرسييار  لإلعالم يف اإلخت

.العربيةكتابال
للمؤلف. ج

.للمدخالت أليالء اهلتمام دائما جلودة حمتويات الكتابة املراد نشرها أو جتمعيها

السابقةالبحوث﴾ه﴿

مي اليت  يناقش 
:من بينها. اللغة العربيةاملدرسيكتابال

الرسالة املاجستري مطمئنة قسم تربية اإلسالمية تركيز اللغة العربية كلية الرتبية ماجستري ، اّوال
حتليل املقارنة جودى "، حول ٢٠١٥اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان كلي جاغا يوجياكارتا 

ختريج الوزرة ٢٠١٣لعربية باملدرسة الثانوية للصف العاشر احتوى منهج اللغة اكتاب املدرسيال
".الشؤون الدينية، طاها فوترا وتيغا سرعكاي

اللغة كتاب املدرسيخليفة البحث يف هذا البحث ليعلم عن جودة حمتويات من ال
. )BSNP(نية هيئة معايري التعليم الوطالعربية للصف العاشر ملدرسة الثانوية ومقارنةهم بوقف 

يهدف هذا البحث ملعرفة جودة الكتاب املقرر اللغة العربية للصف السابع من املدرسة املتوسطة 
يقارن . وأّما عّينته هي الكتاب املقرر اللغة العربية بإصدار وزارة الشئون الدينية وطه فوترا. اإلسالمية
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توى، والتقدميي، واللغوي و احملجودة: ، منهمBSNPمبعييار جودةجودتان على أربعة نواح 
.التخطيطي

نوع البحث الذي اجري هو حبث األدب هو نوع البحث الذي أجره باحثة من الوأّما 
يف طريقة مجع . 

ة هي طريقة تستخدم لتوليد البيانات طريقة املقابل. البيانات، تستخدم الباحثة طريقة املقابلة والتوثيق
حتليل وأّما طريقة حتليل البيانات اليت تستخدم الباحثة . 

حتليل احملتوى هو طريقة مجع وحتليل احملتوى املوضوعي، احملتوى من الكلمات واملعىن وصوار . احملتوى
.يت يتم توصيلهاوارمز واألفكار واملوضوع ورساالت ال

طاها ، اللغة العربية خترج الوزرة الشؤون الدينيةكتاب املدرسيان  نتيجة يف هذه البحثال
خترج تيغا كتاب املدرسييفضّل  . فوترا وتيغا سرعكاي ميلك فضائل والنقائس يف كّل جهة التقييم

يف جهة احملتوى خترج طاها فوترىكتاب املدرسيويفضّل  . سرعكاي يف جهة اللغة و رسومات
والوزرة % ٩٠،٣١، طاها فوترا %٩٠،٨٢املقارنة بني كتاب هي ختريج تيغلسرعكاي . التقدميو 

١٥%.٧٦،٠٢الشؤون الدينية 

الشاكل هو من حيث الرسالة املاجستري مطمئنةمع فرق بني هذا البحث الوأّما 
اللغة كتاب املدرسيمقارنة على جودة  دراسة "يف هذا حبث ركز على. والكتاب اليت متت دراستها

دراسة (أمحد ضياء احلق وفاهر لوبيس وأخرونالعربية باملدرسة الثانوية للصف العاشر حتت املؤلف 
حتليل "ويف حبث مطمئنة ركز على". )واللغة والرسم البيايناحملتويات والتقدمي جودةمن ناحية 

٢٠١٣اللغة العربية باملدرسة الثانوية للصف العاشر احتوى منهج كتاب املدرسياملقارنة جودى ال
".ختريج الوزرة الشؤون الدينية، طاها فوترا وتيغا سرعكاي

ة الرتبية اجلاكعة اإلسالمية قسم اللغة الغربية كليحممد فضل هدايةالبحث العلمي ثانيا،
دراسة مقارنة على جودة كتاب اللغة العربية املقرر "، حول  ٢٠١٧سونان كاليجاغا يوجياكرتا 

Analisis Perbandingan Kualitas Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kelas Xمطمئنة، ١٥

Bermuatan Kurikulum ٢٠١٣ Terbitan Kemenag, Toha Putra dan Tiga Serangkai ،قسم تربية اإلسالمية الرسالة املاجستري
٢٠١٥، تركيز اللغة العربية كلية الرتبية ماجستري اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان كلي جاغا يوجياكارتا



٧

للصف السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية بإصدار وزارة ٢٠١٣بشنحة منهج الدراسي 
".الشئون الدينية وطه فوترا

قرر اللغة العربية للصف السابع من املدرسة يهدف هذا البحث ملعرفة جودة الكتاب امل
وأّما عّينته هي الكتاب املقرر اللغة العربية بإصدار وزارة الشئون الدينية وطه . املتوسطة اإلسالمية

احملتوى، والتقدميي، جودة: ، منهمBSNPمبعييار جودةيقارن جودتان على أربعة نواح . فوترا
.واللغوي و التخطيطي

يف هذا البحث بطريقة حتليل احملتوى على سبيل جهازّي، وموضوعي، اعتمد الباحث 
تصميم مشكلة البحث، وقيام بالدراسة املكتبة، : وأّما األدوار يف حتليل احملتوى، منهم. وكميّ 

وحتديد وحدة املالحظة ووحدة التحليل، وحتديد املعاينة واملتغري، وتصميم الفئة وترميز البيانات، 
رميزها وصنعها وتقدميها، وإعطاء التأويل، و األخري هو التصنيف يف تقرير نتاءج ومجع البيانات وت

.   البحث
دلت نتائج البحث على كل نواع يف الكتاب املقرر اللغة العربية أن الكتاب بإصدار وزارة 

، ٨٧،٥٠% ، واللغوى٥٢،٧٨% ، والتقدميي ٨٧،٥٠% الشئون الدينية يف جودة احملتوى 
، ٩٠،٢٨% وأّما الكتاب بإصدار طه فوترى يدّل على جودة احملتوى. ٨٦،٥٨% والتخطيطي

٩٥،٨٣.١٦% ، والتخطيطي٧٥% ، واللغوى٨٣،٣٣% والتقدميي

حبث حممد فضل هداية هو من حيث املشاكل والكتب الفرق بني هذا البحث مع وأّما 
كتاب رنة على جودة  مقادراسة "يف هذا حبث  ركز على. اليت متت دراستها حمتوى املواد التعليمية

أمحد ضياء احلق وفاهر لوبيس اللغة العربية باملدرسة الثانوية للصف العاشر حتت املؤلف املدرسي
و يف حبث حممد فضلي ".)احملتويات والتقدمي واللغة والرسم البياينجودةدراسة من ناحية (وأخرون

ربية املقرر بشنحة منهج الدراسي دراسة مقارنة على جودة كتاب اللغة الع"حولهداليات ركز على 
".للصف السابع من املدرسة املتوسطة اإلسالمية بإصدار وزارة الشئون الدينية وطه فوترا٢٠١٣

Studi Komparasi Kualtas Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyahحممد فضل هداية، ١٦

KelasVII Bermuatan Kurikulum ٢٠١٣ Terbitan Kemenag dan Toha Putra قسم اللغة الغربية كلية البحث العلمي
٢٠١٧الرتبية اجلاكعة اإلسالمية سونان كاليجاغا يوجياكرتا، 



٨

البحث العلمي امحد فاضل قسم اللغة العربية كلية الرتبية اجلامعة اإلسالمية ثالثا،
لعربية للصف التاسعة باملدرسة حتليل كتاب تعليم اللغة ا"، حول ٢٠١٦احلكومية سونان كاليجاغا 

احملتويات والتقدمي واللغة جودةدراسة من ناحية (ك .ر.املتوسطة حممدية حتت املؤلف بدر الدين أ
)". والرسم البياين

هذا الكتاب كمواد اللغة العربية للصف التاسعة جودةيهدف هذا البحث معرفة جودة 
جودةك من ناحية .ر.ين أباملدرسة املتوسطة حممدية حتت املؤلف بدر الد

.ورمسها البياىن
تعليم اللغة العربية للصف  "نوع هذا البحث فهو من حبث مكتيب وجيعل كتاب الوأّما 

واستخدم . ك موضوع البحث.ر.التاسعة باملدرسة املتوسطة حممدية حتت املؤلف بدر الدين أ
.وأّما حتليل البيانات مستخدمة بالتحليل املوادى. لبياناتالباحث طريقة املالحظة على مصادر ا

ونتائج هذا البحث يدل على أن هذا الكتاب مستحق كمواد الدروس اللغة العربية 
احملتويات جودةللصف التاسعة باملدرسة املتوسطة حممدية وقد اجتمعت املعايري القياسية تقييم 

BSNPه هيئة التقييس التعليم الوطين والتقدمي واللغة والرسم البياين اليت تطور 
١٧ .

فرق بني هذا البحث مع البحث أمحد فاضل هو من الكتاب اليت متت دراستها الوأّما 
اللغة كتاب املدرسيدراسة مقارنة على جودة  "يف هذا البحث ركز على . حمتوى املواد التعليمية 

دراسة (ضياء احلق وفاهر لوبيس وأخرونأمحدالعربية باملدرسة الثانوية للصف العاشر حتت املؤلف 
حتليل  "و يف حبث أمحد فاضل ركز على . ")احملتويات والتقدمي واللغة والرسم البياينجودةمن ناحية 

ك .ر.كتاب تعليم اللغة العربية للصف التاسعة باملدرسة املتوسطة حممدية حتت املؤلف بدر الدين أ
)". قدمي واللغة والرسم البيايناحملتويات والتجودةدراسة من ناحية (

Analisis Buku Teks Pendidikan Bahasa Arab SMP/MTs Muhammadiyah Kelasامحد فاضل، ١٧ ٩ Karya

Badrudin (Tinjauan dari Segi Kelayakan Isi Penyajian Bahasa dan Kegrafikan) قسم اللغة العربية كلية الرتبية اجلامعة
٢٠١٦مية سونان كاليجاغا يوجياكارتا، اإلسالمية احلكو 
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منهج البحث﴾و﴿
مدخل ونوع البحث.١

مدخل البحث. )أ
املدخل الكيفّي هو حبث لفهم ظواهر . يف هذا البحث تستخدم الباحثة مدخل كيفيّ 

وحدة البحث بشكموّيل وبوصف الكلمات واللغة يف سياق طبيعي وبإنتفاع مناهج 
١٨.الطبيعية

نوع البحث. )ب
إستخدمت  الباحثة نوع البحث هلذا البحث العلمي على سبيل البحث املكتيب

)Library research(وهو دراسة لتحليل املشكلة اليت على أساس الدراسة العميقة للمواد .
ية فيكّرها بطريقة جديدة أو البيانات أو املعلومات من املصادر املكتبوأحيانا أساليب مجع

١٩.اإلفتقار اجلديد

مصادر البيانات.٢
األولية. )أ

هي البيانات املقدمة أو املمثلة من قبل األطراف احلاضرة يف وقت وصف البيانات األولية
.٢٠احلادث حبيث ميكن استخدامها كشهود

ة الثانوية اللغة العربية باملدرسيكتاب املدرسيالبيانات الرئيسية املستخدمة يف هذا البحث  
:للصف العاشر ختريج

.فاهرى لوبيس وأخرونحتت املؤلفاريفاندي )١
. امحد ضياء احلقحتت املؤلففراتاما ميرتا اكسارا )٢

٦، )٢٠١٧رمياجا روسدا كاريا، : باندوج(Metodologi Penelitian Kualitatifلكسي ج مليلوع، ١٨
١٩

Buku Pedoman Penulisan Skripsi ،)كلّية الرتبية والعلوم التعليمية احلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروجو، : فونوروجو
٥٣، )٢٠١٨

٨٣، )٢٠١٤رينيكا سيفتا، : جاكرتا( Prosedur Penelitianسوهارسيمي أريكونتو، ٢٠



١٠

الثانوية. )ب
املصادر الثانوية هي البيانات اليت يتم احلصول عليها من جهة أخرى، وليس احلصول عليها 

٢١.مباشرة من قبل الباحث من موضوع حبثه

:املصادر الثانوي املستخدمة يف هذا البحث هو
Text Book Writingماسنور مصلح، )١

Menyusun Buku Ajar Bahasa Arabعبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا، )٢

Penulisan Buku Teks Bahasa Arabسكا، مشس الدين اشرف وتوين فرنسي)٣

Penulisan Buku Teks Pelajaranسيتيفو، . ف. ب)٤

Instrumen Perangkat Pembelajaranسعد أكرب، )٥

٦(

مصطفي رسالن، تعلم اللغة العربية )٧
-تطويرها- ساس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية اعدادهارشدي أمحد طعيمة، األ)٨

تقوميها
حممد منري وحممد خملص، حتضري الكتاب املدرسي للمستوى اإلبتدائي يف تعليم اللغة )٩

)النظرية والتطبيق(العربية 

طريقة جمع البيانات. ز

عي ميكن القيام به من باإلضافة إىل املرقبة واملقابلة تقنيات مجع البيانات يف البحث النو 
يف هذا البخث مجع البيانات تستخدم .٢٢خالل طريقة البحث املكتبة هي دراسة األدب والتوثيق

ل املتغريات يف شكل مالحظات ونصوص طريقة توثقة هي إحبث عن البيانات حو . طريقة توثيقة
شكل البحثة املستخدمة هو باحثة . ٢٣وكتب وجمالت ونقوش وحماضرا إجتماعات وجداول إعمال

.ضوع البحثيبحث حبثة مكتبة أو جتمع البيانات من املواد املكتبة اليت حتقيق مبو 

٩١، ) ١٩٩٩فستاكافالجار، : يوكياكارتا(MetodePenelitianصيف الدين ازوار، ٢١
١٤٠، )٢٠١٢سافا فستاك ستيا، : باندوج( Metodologi Penelitian Kualitatifعفيف الدين وبين أمحد السباعى، ٢٢
٢٧٤، )٢٠١٤رينيكا سيفتا، : جاكرتا( Prosedur Penelitianسوهارسيمي أريكونتو، ٢٣
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اللغة العربية كتاب المدرسي"أما الوثيقة يف هذا البحث كتاب تعليم اللغة العربية 
مثّ ، "أحمد ضياء الحق وفاهر لوبيس وأخرونبالمدرسة الثانوية للصف العاشر تحت المؤلف 

قد اليت درسييف مقدار الكتاب املكتاب املدرسياداة التقييم الحتّلل هذان كتابني حبليل احملتوى على
احملتويات والتقدمي جودةمن ناحية مثّ يقارن بني كتبني من . )BSNP(ينشر هيئة معايري التعليم الوطنية 

.واللغة والرسم البياين

طريقة تحليل البيانات. ح

حتليل احملتوى هو طريقة مجع وحتليل . قامت الباحثة بتحليل البيانات بإستخدام حتليل احملتوى
وضوعي، احملتوى من الكلمات واملعىن وصوار وارمز واألفكار واملوضوع ورساالت اليت يتم احملتوى امل
اإلستخدام يف جمال يعترب أسلوب حتليل احملتوى أحد أساليب البحث العلمي الشائعة.٢٤توصيلها

يستخدم اسلوب حتليل احملتوى لدراسة املواد اللفظية زاملواد غري اللفظية، على ٢٥.دراسة مواد اإلتصال
٢٦.ظيةحد سواء ولكن األمر الشائع هو إستخدامه يف دراسة املواد اللف

على اساس املقدار كتاب املدرسياوال، حتليل ال: هيكتاب املدرسياّما خطوات حتليل  
نيا، مقارنة جودتان ثا). BSNP(حمتويات جودى مبقدار الكتب املدرسي هيئة معايري التعليم الوطنية 

.صناعة خريطة وتقدمي املقداركتبني ب

املقياس املستخدم هو . ي مث حياسب على أساس تقنية القياسمقدار الكتاب يف شكل كيف
ميلك (likert)اإلجابة على كّل بند من بنود األدوات مقياس ليكرت . (likert)مقياس ليكرت 

٤و) جيد(٣، )كفاية(٢، )نقيس(١أّما وزن الرقم فهو .  ٢٧تدرجات من إجيابية إىل سلبية للغاية
).ممتاز(

، )١٩٩٣راجا كرافيندو فريسادا، : جاكرتا(Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologiكالوس كريفيندوف، ٢٤
١٥

١٦٥، )١١٤٩دار أسامة للنشر والتوزيع، : الرياض(ذوقان عبيدات وأخرون، البحث العامي ٢٥
١٦٩، .نفس املراجع٢٦

:Metode Penelitian Pendidikanسوغييونو، ٢٧ Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)الفى بيتا، : باندوج
١٣٥، )٢٠٠٦
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تنظيم كتابة تقرير البحث. ط

ئد املقدمة وهي حتتوى على خليفة البحث وأسئلة البحث وأهداف البحث وفؤ :الباب األول
البحث والبحوث السابقة ومنهج البحث يتكون من نوع البحث ومصادر البيانات 

.وطريقة مجع البيانات وحتليل البيانات وتنظيم كتابة تقرير البحث

طار النظرياالٕ : الباب الثاين

رفاهاللغة العربية باملدرسة الثانوية للصف العاشر حتت املؤلف كتاب املدرسيحتليل  :الباب الثالث
.لوبيس وأخرون وأمحد ضياء احلق

فاهراللغة العربية باملدرسة الثانوية للصف العاشر حتت املؤلف كتاب املدرسيقارنة  امل: الباب الرابع
.لوبيس وأخرون وأمحد ضياء احلق

.اإلختتام اليت تتكون من خالصة واإلقرتاحات: الباب اخلامس
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الباب الثاني

اإلطار النظاري
كتاب المدرسيتعريف  ﴾أ﴿

الكتاب فيه تكرار املواد عن املادة اخلاصة وتركيبه مركبا ترتيبا قد أخرتيت على األهداف هو
كتاب هو آلة التعلم تستخدم يف املدارس ويف عبارة أخرى ال٢٨.وإّجتاه التعليم وتطور الطالب

٢٩.واجلامعات للتحصيل على لوئح التعليمية

يف كتاب تعلم . من اهل الرتبية او من لوئح وزرة الرتبية. كثريةكتاب املدرسيقد يكون تعريف  
يقصد باحملتوى جمموع اخلربات ، يشرح رشدي امحد طعيمة )مناهجه واسالبه(

وكذالك االجتاهات والقيم اليت يراد . الرتبوية، واحلقائق، واملع
. تنميتها عندهم 

Masnur)كما نقلت يف كتاب ماسنور مصلح٣٠.املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقررة يف املنهج

Muslich)هو الكتاب املدرسة اليت حتتوي على املواد املختارة يف جمال معني من كتاب املدرسيأن ال
منهجي ليتم الدراسة يف شكل مكتوب اليت تليب متطلبات معينة يف أنشطة التدريس والتعلم وترتيب 

.٣١

لكتاب التعليمي هو الكتاب األساسي للطالب وما يصحبه من مواد تعليمية مساعدة واليت ا
دراسني لتحقيق أهداف معينة يف مقرر معني يف تؤلف من قبل املتخصصني يف الرتبية واللغة وتقدم لل
٣٢.مرحلة معينة بل يف صف دراسي معني ويف زمن حمدد

Text Book Writingمصنور مصلح، ٢٨ (Dasar-dasar Pemahaman, Penyusunan dan Pemakaian Buku Teks) ،
٥٠

دروس اللغة العربية على الطريقة احلديثة يف اجلزء األول إلمام زركشي وأمام "حتليل الكتاب التعليمي "كرمية الليلى، ٢٩
١٥، )٢٠١٨اجلامعة اإلسالمية احلكومية بفونوروجو، البحث العلمي،" (,على منظور علم النفس للمناء املعريف للمراهقني" شبايب

٦٦، )١٩٨٩, دارالثاقفة: قاهرة() مناهجه واسالبه(،رشدي امحد طعيمة٣٠
Text Book Writingماسنور مصلح، ٣١ (Dasar-dasar Pemahaman, Penyusunan dan Pemakaian Buku Teks)،

٢٩١

١٣



١٤

:٣٣كتاب املدرسيج تاريغان ال.تبعا ه

.اب دراسي يظهر دائما للطالب على مرحل معنيالكتاب املدرسي هو دائما كت)١
.هو يرتبط دائما مبجال معني من جماالت الدراسةكتاب املدرسيال)٢
. هو كتاب قياسيكتاب املدرسيال)٣
.هو عادة ما تكتاب من خبري يف جماالت كل واحدكتاب املدرسيال)٤
. أيض مزودة مبرافق تعليميةكتاب املدرسيال)٥
.ما تكتاب دائما لدعم برنامج تعليميةكتاب املدرسيال)٦

يتم شرحفي املوسوعة اإلندونيسية الكتب هي مجيع الكتابات والرسومات املكتوبة واملطلية 
يف شكل الفات ومثقبة ومربوطة أو : على مجيع أنواع أوراق الربدي والورق والورق جبميع أشكاله

.رتون وخشبمقيدة وجها لوجه مع جلد وقماش وك
املعلومات املطبوعة على ورقة ملزمة يف وحدة "الكتاب ببساطة بقوله Andrieseبينما شرح ٣٤

ئص رئيسية ، وهي حتتوي على معلومات مع هذا الفهم ، حيتوي الكتاب على أربع خصا٣٥".واحدة
املعلومات يف شكل مطبوع ، والوسائط املستخدمة ورقة وورق مقيد يف شكل وحدة تقدمي، ويتم 
.واحدة

هو كتاب الذي يكتاب لينشط منهج تعليم يولفه اهله كتاب املدرسيامللخص من تعريف  
.ويستعلمه لوسائل التعليمية

.١٢-١١، )١٩٨٦أنغاس، : باندونغ(,Telaah Buku Bahasa Indonesiaغان، هينري غنتور تاريغان و جاغو تاري٣٣
١٢)٢٠١٤رمياجا روزداكاريا أوفيست، اتاب: باندونغ(Penulisan Buku Teks Pelajaranسيتيبو،. ف.ب34
١٣، .نفس املرجع٣٥



١٥

كتاب المدرسيوظيفة  ﴾ب﴿
: ٣٦اىل قسمنيكتاب املدرسيقد قسم وظيفة  

للمعلم)١
سيقتصد الوقت يف تعلم) أ

يبدل دور املعلم من املعلم حّىت امليسرين)  ب
فعالة وتفاعليةينشط عملية التعلم حّىت ) ج
لتوجيه املعلم ليوجه عملية التعلم ومنهجه اىل طالب) د
لتقدير حتقيق نتائج التعلم) ه

للطالب)٢
يستطيع الطالب ان يتعلموا بدون معلم او صديق) أ

يستطيع الطالب ان يتعلموا يف اى مكان وزمان) ب
) ج
ان يتعلموا يف ترتيب من اختيارهيستطيع الطالب ) د
ملساعدة الطالب احملتملني الذين سيديرون مجيع أنشطتهم يف عملية التعلم) ه

:من فرضّي، هيكتاب املدرسيوظائف  
ليتقدم اإليديولوجية ليعلم علم وأفكار يوجه اىل ماداة كتاب املدرسيعلمّيا، وظيفة  )١

.
ليشرح منهج الّتعليم من املؤسسة، طبقة وخمطط كتاب املدرسيمئسسيتا، وظيفة  )٢

.التعليمية
يعكس األفكار ورؤي طبيعية والكمية ومنط العالقة بني كتاب املدرسيتربويتا، وظيفة  )٣

.املعلم وطالب يف عملية التعلم
:٣٧وظيفة خاصةكتاب املدرسيعند  

,Penulisan Buku Teks Bahasa Arab Konsepمشس دين اشرف وطاين فرنسيسكا، ٣٦ Prinsip, Problematika dan

Proyeksi،٧-٦



١٦

وسائل التطوير ماداة ومنهج الرتبية)١
وسائل تسهيل املهام األكادميية للمعلمني)٢
وسائل تسهيل حتقيق أهداف التعلم)٣
وسائل تسهيل الكفاءة والفعالية)٤

يوظف لدليل توجيهي للطالب يف التعلم واملعلمني كتاب املدرسيها اّن  تقدميشحنة و ينظر من 
دليل للطالب يف التعلم اي يستخدم الطالب . يف الدراسة الطالب يف جمال الدراسة أو مواضيع معينة

:٣٨للرئيس املرجع يف

نفسهم أو مجاعهم قبل عملية التعليمية يف الفصليستعد الطالب أل)١
يتبادل يف عملية التعليمية يف الفصل)٢
يقوم على املهام املقدم املعلم)٣
يستعد لإلمتحانات التكوينية واخلتامية)٤

كتاب المدرسيكتابة  ﴾ج﴿
جيعل لداليل صحيحة و كتاب املدرسيهذا احلال ليحصل  . حيتاج كل كتاب إىل كتابة صحيحة

.يف عملية التعليمية، للمراجع لطالب واملعلم يف التعليمية يف الفصل
كتاب املدرسي

.٣٩

يف شكل مرجع هو الكتاب الذي يبحث جمال معني من العلم يف متعّمق، كتاب املدرسيال
إمالئّية . واملناقشة كاملة، وعادة ما تقوم على البحوث، ونشر على نطاق واسع واستخدامها كمرجع

تنظيم اإلمالءات وفقا للمناهج الدراسية، ويتم. هي كتاب الذى قدمتها مع تغطية احملتوى حمدودة
.٤٠منهج معني لوحدة تعليمية معينة على مرحل معني و مستوى معني

Text Book Writingماسنور مصلح،٣٧ (Dasar-dasar Pemahaman, Penyusunan dan Pemakaian Buku Teks) ،
٥٢

.٢١،Penulisan Buku Teks Pelajaranسيتيبو،. ف.ب٣٨
٥١، )٢٠١٢, اكادمييا فرماتا: فاداغ(Menyusun Buku Ajar Bahaasa Arabعبداهللا الغايل وعبد املناف عبداهللا، ٣٩
.٣٣، Instrumen Perangkat Pembelajaranسعد أكرب،٤٠



١٧

:٤١عناصر الكتاب التعلمي لدرس اللغة العربية
مخ العنصر.١

يقصد مبخ العنصرهو العنصر الذي يتضمن عن األفكار الرئيسية اليت سوف يلقي املدرس اىل 
الطالب

تكامل العنصر.٢
.لق وتيد باملواد تارئيسية

وهذه التقومي يشتمل على التدريبات والتمرينات اليت تتفق بعملية التدريس، وكذالك . تقومي العنصر.٣
.التقومي املستخدم يف اإلختيلر النهائي

:٤٢، هيكتاب املدرسييف كتابه عبد احلميد يشرح عنصري  
تقدمي اإلرشادات خطوات سهلة لفهم ومتابعة عملية التعلم وفقا للمواد املقدمة.١
ملقدمة ليعلم عن الفهم الطالب اليهاتشريح األهداف التعلم قبل يتقدم كل مادة ا.٢
احتاج إىل تقدميها يف إطار احملتوى ليدعم مقدمة املادة.٣
تقدمي املادة شرحا باملساعدة صوار وجداول و رسم بياين.٤
إعطاء صوار ومنادج ليستخدم مساعدة املوضوع.٥
إعطاء امللخص ملساعدة الطالب يف تذكرة وحتقيق كل مادة.٦
التمرينات ليعلم عن فهم الطالب يف مادةإعطاء.٧
إعطاء اإلختبارت ليدبّر مستوى األفكار الطالب.٨

:٤٣املواد التعليمية ينطوى على ما يلي
)املعلم/ تعليمات الطالب (ت الدراسة تعليما.١
الكفاءة اليت سيبالغ.٢

اجلامعة : فونوروغو(عليم اللغة العربية حتضري الكتاب املدرسي للمستوى اإلبتدئي يف تحممد منري وحممد خملص، ٤١
٦٧-٦٣، )٢٠١٢اإلسالمية احلكومية فونوروغو فريس ، 

,Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatanعبد احلميد واخرون، ٤٢ Metode, Strategi, Materi dan Media

٨٢-٨١، )٢٠٠٨, اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج فريس: ماالنج(
٤٣

Perencanaan Pembelajaran (Mengembangkan Standar Kompetensi Guru)بت رمياجا : باندونغ
. ١٧٤، )٢٠٠٨روزداكاريا، 



١٨

اإلخبار الدعم.٣
التمرينات.٤
اإلرشادات خطوات .٥
.التثمني.٦

املعيار أو معايري اختيار املواد التعليمية اليت قدمها روسيدي أمحد مثيمة يتكون من مخسة 
:٤٤فئات

معيار الصالحية، وهذا يعين أن املواد التعليمية جيب أن تكون صحيحة، أي واقعية، األصلي، .١
.ساكن العلمية، وخصوصا إذا كان مرتبطا مع األهداف املوضوعية

من املواد ينطوي  وجه خمالفةالعاجل أن املواد التعليمية هلا قيمة يف حياة الطالب، معاملعيار .٢
والقيم واملهارات، وأكثر تركيزا يف سياق تطوير مهارات املنطق، وصناعة  منظمة املواد أو جعلها 

.
اد التعليمية جيب أن تتطابق مع رغبة و سليقة الطالب من املعيار رغبة و سليقة يعين أن املو .٣

 .
املعيار القدرة على التعلم أن املواد التعليمية واجب أن تكون قادرة على دراستها يف قياس .٤

.للمواد التعليمية املعنيةتقدمياملبادئ يف التالكفاءة الطالب مناسب الفروق الفردية بإهتمام
املعيار الطبيعي أن املواد التعليمية جيب أن تكون جيدة يف ينطوى على التصميمات التعلم دون .٥

.
. ف لتحقيق أكرب قدر من أهداف املنهجيقصد بتنظيم احملتوى تربية بطريقة توقر أحسن الظرو 

.٤٥االستمرارية، والتتابع، والتكامل: ولقد حدد تايلور ثالثة معايري أساسية لتنظيم احملتوى هي

:بادئ الذي يهتم يف إختيار املادة منهمقد يكون م

مبدأ املعيية، معنه كل اللغة يتقدم صحيح من قرينتها واشرتكهاوحاهلا.١
-١٥٠، )٢٠١٤رسادا، غرافيندو فراجااتفا: جاكرتا(Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif، هلانانز ٤٤

١٥١ .
دار الفكر العريب، : القاهرة(تقوميها -تطويرها-األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية اعدادهارشدي امحد طعيمة، ٤٥

٣٤،  )١٤٢١
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يف مجلة ) مفردات والقواعد(لذلك البد عناصر اللغة . مبدأ مستخدم اللغة دون علم اللغة.٢
.أواحلطاب

.ج املواد التعليميةجاذبية املواد التعليمية من تنوّّع املواد ورعبة وإحتا .٣
الطمستويات الطالب يستخدم اليه من اإلبتدئية كتاب املدرسييهتم يف اساس اإلعداد ال

:٤٦الطمستويات املعيارية لتعليم اللغة العربية يف مراحل التعليم العام. حىت الثانوية
معايري االستماع. أ

تعريف االصوات والكلمات واجلمل املسموعة.١
فهم ما يستمع اليه.٢
نقد املسموع وتذوقه.٣
تتبع مايستمع إليه.٤
:معايري التحدث. ب

نطق األصوات والكلمات واجلمل نطقا صحيحا.١
اختيار األفكار وتنظيمها تنظيما مناسبا.٢
.واجلمل والعبارات الصحيحة املعربة عن مضمور املموقفاختيار الكلمات.٣
استخدم اإلشارات واملالمح املعربة عن مضمون احلديث.٤
تكييف احلديث وااللتزامن ام بإدابه مع مجهور املستمعني.٥

معايري االستعداد لتعلم القراءة. ج
.تطور االستعداد الذايت لتعلم القراءة.١

معايري القراءة. د
عرفة احلروف والكلمات واجلمل العربية ونطقها نطقا صحيحام.١
فهم النص املقروء فهما جيدا.٢
القراءة السريعة مع احملافظة على الفهم.٣

معايري الكتابة. ه
كتابة احلروف والكلمات العربية كتابة واضحة.١

٣٢، )٢٠٠٥دار الثقافة للنشر والتوزيع،: القاهرة(تعليم اللغة العربيةمصطفى رسالن، ٤٦



٢٠

"اإلمالء"كتابة الكلمات واجلمل كتابة صحيحة .٢
بها بصورة صحيحة اختياراألفكار وترتي.٣
قواعد النحو والصرف"استخدام القواعد اللغوية وتوظيفها يف الكتابة .٤
تنظيم وتسيق مايكتاب.٥
٦.

معايريالرتكيب اللغوية والقوعد. و
١.
تعرف اجلمل اإلمس.٢
تعرف األساليب النحوية واجزائها.٣
تعرف األدوات املستخدمة يف بناء اجلملة وترابطها.٤
تعرف التغريات اليت تطرأ على بنية بعض الكلمات.٥

كتاب المدرسيمقدار  ﴾د﴿
وات تقييم أد)BSNP(وضعت هيئات معايري التعليم الوطنية تعلقة بتقييم الكتب املدرسية ، امل

. يتم استخدام هذه األداة لتحديد جدوى كتاب مدرسي ليتم تصنيفه كدليل قياسي. الكتب املدرسية
، جيب على الكتب املدرسية اجلودة حتقيق أربعة عناصر )BSNP(هليئات معايري التعليم الوطنيةوفقا 

٤٧. رسومات، وجدوى اللغة وجدوى الالتقدميمن اجلدوى ، وهي جدوى احملتوى ، وجدوى 

مة ذها بعني االعتبار ، وهي مدى مالئمن حيث أهلية احملتوى ، هناك ثالثة مؤشرات جيب أخ
ملناهج الدراسية ذات الصلة ، الواردة يف ا) KD(والكفاءات األساسية ) SK(املادة مبعيار الكفاءة 

. ودقة املادة ومواد دعم التعلم

الواردة يف املناهج الدراسية ) KD(والكفاءات األساسية ) SK(مة املادة مبعيار الكفاءة مدى مالئ. ١
.ذات الصلة

Text Book Writingماسنور مصلح، ٤٧ (Dasar-dasar Pemahaman, Penyusunan dan Pemakaian Buku Teks)،
٢٩١



٢١

يف ) KD(والكفاءات األساسية ) SK(مة املادي مع معيار الكفاءة يتم توجيه مؤشر املالئ
:ةاألمور التالي

اكتمال املواد)أ
املقدمة يف الكتاب املدرسي على األقل على مجيع املوضوعات من جيب أن حتتوي)١

الواردة ) KD(والكفاءات األساسية ) SK(معيار الكفاءة حيث النطاق الذي يدعم حتقيق
.اليت متت صياغتها يف املناهج الدراسية ذات الصلة

نطاق املواد )ب
والتعاريف واملبادئ واإلجراءات واألمثلة والتدريب املتضمن يف الكتب املفاهيم تقدمي)١

) SK(معيار الكفاءة املدرسية وفًقا لالحتياجات املادية األساسية اليت تدعم حتقيق مادة
الواردة) KD(والكفاءات األساسية 

احلقائق (يف الكتاب يصف احلد األدىن من املواد) مبا يف ذلك األمثلة والتمارين(املواد)٢
والكفاءات األساسية ) SK(معيار الكفاءة الواردة يف مادة )واملفاهيم ، املبادئ والنظريات

)KD (الواردة.
عميق املواد) ج

يف الكتاب على تفسريات تتعلق باملفاهيم والتعريفات واملبادئ واإلجراءات املوادحتتوي)١
وشرح وحتديد األفكار ى األفكار واألمثلة والتدريب حىت يتمكن الطالب من التعرف عل

القواعد ، وبناء املعرفة / الصيغ / ميكن حتديد وترتيب الصيغ رة و خصائص املفهوم أو الفك
اليت الواردة ) KD(والكفاءات األساسية ) SK(مبعيار الكفاءة اجلديدة وتطبيق املعرفة وفقا 

.متت صياغتها
ت املعرفية والعاطفية والنفسية اليت تتطلبها)٢

يتم تعديل مستوى صعوبة . الواردة) KD(والكفاءات األساسية ) SK(معيار الكفاءة 
.وتعقيد املواد مع التطور املعريف للطالب

دقة املادة. ٢
:يف حني يتم توجيه املؤشرات املادية لألهداف التالية

دقة املفاهيم والتعريفات) أ
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جي)١
الطالب

) SK(معيار الكفاءة جيب صياغة املفاهيم والتعاريف بشكل مناسب لدعم إجناز )٢
).KD(والكفاءات األساسية 

دقة مبدأ) ب
املبدأ هو جانب واحد يستخدم لتجميع النظرية)١
دئ املقدمة يف الكتب املدرسية بدقة حىت ال تسبب تفسريات متعددة جيب صياغة املبا)٢

للطالب
إجراءتدقة ) ج

اإلجراءات هي اخلطوات اليت جيب اختاذها لتحقيق هدف معني)١
.جيب أن يكون اإلجراء صياغتها بدقة حبيث ال خيطئ الطالب بشكل منهجي)٢

توضيحو دقة األمثلة واحلقائق) د
املبادئ أو اإلجراءات أو الصيغ من خالل األمثلة واحلقائق والرسوم املفاهيم أوجيب)١

.. التوضيحية اليت يتم تقدميها بدقة
دقة األسئلة ) ه

جيب أن يتم بناء إتقان الطالب للمفاهيم أو املبادئ أو اخلوارزميات عن طريق األسئلة اليت )١
قدميها بدقةيتم ت

مواد دعم التعلم.٣

:يتم توجيه مؤشرات مواد دعم التعلم على النحو التايل
املطابقة مع تطوير مادة العلوم والتكنولوجيا) أ

يف الكتب الدراسية ) األمثلة والتمارين والقائمة املرجعمبا يف ذلك (جيب أن تكون املادة )١
متوافقة مع تطور العلوم والتكنولوجيا

يزات واألمثلة واملراجعبهاامل) ب
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األحداث واألحداث ) مبا يف ذلك األوصاف واألمثلة والتمارين(املوصىوتعكس)١
بشكل عام ، تستخدم . يظهر هذا التحديث يف املصدر أو املرجع املستخدم. احلالية

.املراجع املناسبة لالستخدام يف الكتب املدرسية املرجع يف السنوات اخلمس األخرية
نطقامل) ج

لذلك ، جيب . يلعب هذا املنطق دوراً عندما يضطر الطالب إىل التوصل إىل استنتاجات)١
أن حتتوي املواد املوجودة يف الكتاب على أوصاف أو أمثلة أو تعيينات أو أسئلة تدريب 

بشكل متسق ) صحيحة(نتاجات صحيحة تشجع الطالب على التوصل إىل است
ا على أسئلة مفتوحة ، وهي أسئلة تتطلب من الطالب تقدمي وميكن أن حتتوي املادة أيضً )٢

.أو اسرتاتيجيات االسرتاتيجيات املختلفة. إجابات
)حل املشكالت(حل املشكالت ) د

دراسي على جمموعة املاملواد يف كتاب تقدميلتشجيع إبداع الطالب ، جيب أن حيتوي )١
.متنوعة من االسرتاتيجيات ومتارين حل املشكالت

يشتمل حل املشكالت على فهم املشكالت وتصميم النماذج وحل النماذج وفحص )٢
.وتفسري احللول اليت يتم احلصول عليها) إجياد حلول جمدية(النتائج 

الروابط بني املفاهيم) ه
.الروابط بني املفاهيم يف الكتب املدرسية يف أوصاف أو أمثلةتقدميميكن )١

)الكتابة والتكمل(التواصل ) و
جيب أن حتتوي املواد يف الكتاب املدرسي على أمثلة أو متارين لتوصيل األفكار ، شفهيًا )١

.وكتابًيا ، لتوضيح املوقف أو املشكلة اليت تتم دراستها أو مواجهتها
ميكن توصيل االتصاالت املكتوبة بأشكال خمتلفة مثل الرموز واجلداول والرسومات )٢

ميكن أن يتم االتصال الشفهي بشكل فردي ، يف أزواج .التخطيطية أو الوسائط األخرى
أو جمموعات

التطبيق) ز
جيب أن حتتوي املواد يف الكتاب املدرسي على أوصاف أو أمثلة أو أسئلة تشرح تطبيق )١

.هذا حىت يتمكن الطالب من تطبيق كل مفهوم يف احلياة الواقعية. مفهوم يف احلياة اليومية
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استكشاف املواد) ح
يف الكتاب املدرسي على أوصاف أو إسرتاتيجيات أو رسومات أو صور جيب أن حيتوي)١

أو رسوم ختطيطية أو قصص تارخيية أو أمثلة أو أسئلة مهمة ميكن أن تسبب اهتمام 
.الطالب بالدراسة

تشجيع البحث عن مزيد من املعلومات) ط
الطالب على احلصول على جيب أن تشتمل املواد يف الكتب املدرسية على مهام تشجع )١

.مزيد من املعلومات من مصادر أخرى خمتلفة
التخصيب) ي

جيب أن تقدم املادة املوجودة يف الكتاب وصًفا أو أمثلة أو أسئلة ختصيًبا تتعلق وادامل)١
املادة أوسع أو أكثر عمًقا من املادة تقدميباملوضوع الذي تتم مناقشته حبيث يكون 

.كفاءات األساسيةالاملطلوبة من ِقبل 
مؤشرات جيب أخذها بعني االعتبار،، هناك ثالثة التقدمييف حني أنه فيما يتعلق جبدوى 

.التقدمييالتقدميالتعلم و تقدمي، و التقدميوهي تقنية 
التقدميتقنيات . ١

التقدميمنهجي ) أ
ة أو أمثلة املولدات التحفيزية على شكل صور أو رسوم توضيحية أو تاريخ لبنية اجلمل)١

.لالستخدام يف احلياة اليومية واليت تتفق مع املوضوعات اليت سيتم تقدميها
جيب على األقل أن حيتوي السلف على شروط مسبقة مادية مطلوبة من قبل الطالب )٢

تقدميلفهم املوضوع الذي سوف 
.حتتوي احملتويات على املسائل املدرجة يف املكون الفرعي ألهلية احملتوى)٣

التقدميمتماسك . ب
يف كتاب مدرسي وفقا لتدفق التفكري االستقرائي أو االستداليلتقدمي) ١
الستخالص النتائج من حقيقة أو ) حتديدا للجمهور(تدفق التفكري االستقرائي تقدمي) ٢

بيانات
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للتعبري عن حقيقة االقرتاح ، يتم تقدمي ) عام إىل حمدد(التفكري االستنتاجي تقدمي) ٣
فاهيم من السهل إىل الصعب ، من بسيطة إىل معقدة أو من غري رمسية إىل رمسية امل

حبيث ميكن للطالب متابعتها بشكل جيد
يتم تقدمي املواد املسبقة لتسبق املوضوع حبيث ميكن للطالب فهم الزجيات األساسية ) ٤

.بشكل جيد
التوازن بني الفصول. ج

بشكل تناسيب مع ) اليت تنعكس يف عدد الصفحات(وصف مادة ما بني الفصول تقدمييتم ) ١
وصف تقدميكما يتم . )KD(والكفاءات األساسية ) SK(معيار الكفاءة األخذ يف االعتبار 

بالتناسب مع األخذ يف االعتبار) الواردة يف عدد الصفحات(املادة بني األقسام يف الفصل 
.الذي يتحقق.)KD(الكفاءات األساسية 

التعلمتقدمي. ٢
يتمحور حول الطالب)أ

املواد يف كتاب دراسي هو تفاعلية وتشاركية لتحفيز الطالب على التعلم بشكل تقدمي) ١
مستقل ، على سبيل املثال مع األسئلة والصور املثرية لالهتمام ، واجلمل اجلملة ، 

واألنشطة اخل
تطوير مهارات العمليات)ب
التفكري واحلركي (سية على مهارات العملية واملناقشة يف الكتب املدر التقدمييؤكد ) ١

. )KD(والكفاءات األساسية ) SK(معيار الكفاءة وفًقا ألفعال التشغيل يف ) النفسي
.ليس يف احلصول على النتائج النهائية فقط

سالمة العملناحيةاالنتباه إىل )ج
١ (.
الحظة أو التحقيق أو االستكشاف أو االستفسارامل) ٢
املشكالت السياقية) ٣
تزايد التفكري النقدي أو اإلبداعي أو املبتكر) ٤
النشاط العمليحتميل ) ٥
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.الدوايلتقدمي) ٦
التقدمياكتمال . ٣

املقدمة. أ
تتضمن املقدمة حمتويات الكتاب الذي متت مناقشته بشكل عام) ١
تخدام حتتوي على شرح للغرض ، حمتويات الكتاب ، وتعليمات تعليمات االس) ٢

.الستخدام الكتاب لتعلم الطالب
يقدم جدول احملتويات حملة عامة عن حمتويات الكتاب متبوًعا بعدد الصفحات اليت ) ٣

تظهر
٤ (

.ات تظهر رموزًا أو تدوينات ويتم تقدميها أجبديًاصفح
احملتويات. ب

تقدمي صور أو رسوم توضيحية أو جداول بشكل واضح ومثري لالهتمام ووفًقا للمواضيع ) ١
جيب أن تذكر النصوص . فهم املادة بسهولةعلى املطروحة حبيث يسهل الطالب 

املراجع أو املصادر ) ن مصادر أخرىالواردة م(والطاوالت والصور غري املصنوعة منزلًيا 
.املرجعية

.ميكن ذكر املراجع أو املصادر املرجعية مباشرة أو تضمينها يف قائمة أو مصدر املرجع) ٢
كل فصل أو جزء فرعي حيتوي على أسئلة املمارسة مع مستوى الصعوبة تقدميخيتلف ) ٣

.فهوم أو املبدأاملتدرجة بالتناسب واليت ميكن أن تساعد يف تعزيز فهم امل
عبري عنها جبمل موجزة وذات امللخص هو جمموعة من الفصول الرئيسية اليت يتم الت) ٤

. وتسهل على الطالب فهم حمتويات الفصلمعىن،
.فصل بنية أن يتذكر الطالب األشياء املهمة اليت مت تعلمها

القسم. ج
.ملواد املرجعية املستخدمة يف كتابة الكتاب ويتم كتابتها باستمرارقائمة املراجع اوصف) ١
.مؤشر املوضوع هو جمموعة من الكلمات املهمة) ٢
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قائمة املصطلحات هي جمموعة من املصطلحات اهلامة إىل جانب التفسريات املصحوبة ) ٣
.بأرقام الصفحات اليت تظهر يف املصطلحات ويتم تقدميها أجبديًا

.للعمل أو إجابات على أسئلة املمارسةتعليمات) ٤
من حيث اجلدوى اللغوية ، هناك ثالثة مؤشرات جيب أخذها بعني االعتبار ، وهي 
مالءمة استخدام اللغة مع مستوى تطور الطالب ، واستخدام اللغة التواصلية واستخدام اللغة 

. اليت تستويف متطلبات الفوضى وتكامل تدفق التفكري
مستوى تطوير الطالبالتوافق مع . ١

التوافق مع مستوى التطور الفكري)أ
مع املستوى العاطفي التنمية االجتماعيةالتوافق) ب

صريح.٢
قراءة الرسائل . أ

يتم تقدمي الرسائل يف الكتب املدرسية بلغة شيقة وواضحة ودقيقة وال تسبب معىن ) ١
.مزدوج وهي شائعة يف التواصل

دقة قواعد اللغة. ب
لكلمات واجلمل املستخدمة لنقل الرسائل تشري إىل قواعد اللغة اإلندونيسية ، والتهجئة ا) ١

. املستخدمة تشري إىل املبادئ التوجيهية
التماسك والتكامل بني العقلية. ٣

.التماسك والتكامل بني الفصول)أ
.التماسك والتكامل بني الفقرات)ب

رات جيب أن تؤخذ بعني االعتبار يف من حيث اجلدوى الرسومية ، هناك ثالثة مؤش
.الكتب املدرسية ، مثل حجم الكتاب ، تصميم اجللد الكتايب وتصميم حمتوى الكتاب

حجم الكتاب. ١
ISOحجم الكتاب متوافق مع معيار . أ

و ) مم٢١٠× ١٤٨(A٥، ) مم٢٩٧× ٢١٠(A٤كتاب املدرسي هو حجم ال) ١
Bمم٢٥٠× ١٧٦(٥.(
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مم٢- ٠فرق يف احلجم بني مح من الالتسا)٢
جم املادة يف الكتابحلاملطابقة. ب

جيب تعديل اختيار حجم الكتاب املدرسي حملتوى الكتاب على أساس جمال دراسي ) ١
.معني

الكتابجلدتصميم . ٢
ختطيط . أ

مظهر عناصر التخطيط على اجللد من الوجه والظهر والعودة بانسجام لديه إيقاع ) ١
.ووحدة ومتسقة

مركز جيدتقدمي) ٢
). ف ، والتوضيح ، والشعار وغريهاالعنوان ، واملؤل(تكوين وحجم عناصر التخطيط ) ٣

).وفًقا للنمط(اقرتاح متوازن ومتماشى مع ختطيط احملتوى 
.لون عناصر التصميم متناغم ويوضح وظائف معينة) ٤
.وضع عناصر ختطيط متسقة يف سلسلة واحدة) ٥
ابكتالجلدالطباعة. ب

احلروف املستخدمة هي مثرية لالهتمام وسهلة القراءة) ١
حجم الكتاب ، واسم (حجم اخلط من عنوان الكتاب هو أكثر هيمنة ومتناسبة من ) ٢

)املؤلف والناشر
.يتناقض لون عنوان الكتاب مع لون اخللفية) ٣

استخدام احلرف. ج
.ال يستخدم الكثري من جمموعات اخلطوط) ١
.احلروف واخلطوط الزخرفية حسب حروف الكتابال تستخدم ) ٢

تصميم حمتويات الكتاب. ٣
تعكس حمتويات الكتاب. أ

.تدريس املواد ويكشف عن طبيعة الكائن/ يصف احملتوى ) ١
الشكل واللون واحلجم ونسبة األشياء وفقا للواقع) ٢
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وضع عناصر من ختطيط متناسق على أساس منط) ٣
حةالفصل بني الفقرات واض) ٤
.ال األرملة أو اليتيم) ٥

ختطيط االنسجام. ب
مستوى الطباعة واهلامش النسبينسيب) ١
اهلامش من صفحتني)٢
مسافات بني النص والرسوم التوضيحية تبعا لذلك) ٣

ختطيط كامل)ج
عنوان الفصل ، عناوين الفصول وأرقام الصفحة) ١
الرسوم التوضيحية والتعليقات التوضيحية) ٢

لتخطيطفهم ا) د
.التوضيح كخلفية ال يزعج العنوان والنص وأرقام الصفحات/ وضع الزخرفة ) ١
وضع العناوين والعناوين الفرعية والرسوم التوضيحية والتسميات التوضيحية ال يزعج ) ٢

.الفهم
الطباعة من حمتوى الكتاب)ه

البساطة ) ١
ال تستخدم الكثري من احلروف) أ(
الديكور/ لزخرفية ال تستخدم اخلطوط ا)ب(
)غامق ، مائل ، كل رأس املال ورأس املال الصغري(استخدام اختالفات اخلط )ج(

سهولة القراءة ) ٢
اكتب وفقا للمادة احملتوى)أ(
حرفًا٧٥-٤٥ترتيب النص بني تقدمي)ب(
مسافات بني خطوط ترتيب النص العادي)ج(
مسافات بني األحرف العادية)د(

الفهم قوة سهولة ) ٣
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.التسلسل اهلرمي للعناوين بشكل واضح ومتسق ونسيب)أ(
ال يوجد تدفق أبيض يف بنية النص)ب(
للقطعة ال يوجد قطع)ج(

التوضيح احملتوى)و
القوة توضح ويسهل فهم) ١

معىن الكائن/ قادرة على كشف معىن )أ(
شكل دقيق ونسيب وفقا للواقع)ب(

التوضيح الرياضي للمحتوى) ٢
التوضيح العام املتناغم) أ(
اخلط واخلدوش النقطية شركة وواضحة) ب(
.اإلبداعية ديناميكية) ج(



٣١

الباب الثالث
اللغة العربية بالمدرسة الثانوية للصف العاشركتاب المدرسيتحليل  

.أحمد ضياء الحق وفاهر لوبس وأخرونتحت المؤلف
أحمد لعربية بالمدرسة الثانوية للصف العاشر تحت المؤلف اللغة اكتاب المدرسيتحليل  . أ

ضياء الحق
هوية الكتاب. ا

:الكتاب املستخدم على النحو التايل
Ayo Belajar Cerdas Bahasa Arab:الكتابعنوان 

العاشر للمدرسة الثانويةالفصل:املقررات 
أمجد ضياء احلق: املؤلف

- : سنة النشر
اما ميرتا أكسارافرات: ناشر

جاوا الوسطى: دار النشر مدينة
للصّف Ayo Belajar Cerdas Bahasa Arabالكتاب الذي كتبه أمحد ضياء احلق بعنوان 

٣٦RTاملكتب الرئيسي يف شارع تينتارا فالجار رقم . العاشر باملدرسة الثانوية اإلسالمية ٠٥ RW

XIيوجد يف كتاب على صحفة الغالف مقدمة . وسطىباالن، جاالمادو، كاراع انيار، جاوا ال
يتكون الكتاب . وجدول احملتويات وتعليمات لالستخدام والكفاءات جوهد والكفاءات األساسية

.٦٤من 

مقدمة الكتاب. ٢
ىت ميكن االنتهاء من هذا حوتعاىل ، لوفرة من النعمة والرمحةاحلمد هللا ندعو اهللا سبحانه 

املنهج عبارة عن جمموعة من اخلطط والرتتيبات املتعلقة بالغرض واحملتوى ومواد التعلم . الكتاب
. واألساليب املستخدمة كمبادئ توجيهية لتنفيذ أنشطة التعلم لتحقيق أهداف تعليمية معينة

لتقدمي منهج تعلم حىت مي العلالذي يركز على املنهج ٢٠١٣يعتمد هذا الكتاب على منهج عام 

٣١



٣٢

يتمكن الطالب من فهم املواد املوجودة بسهولة ، وكذلك بناء الشعور بالربوبية ، والقدرة على 
.االختالط االجتماعي واختاذ إجراءات حقيقية يف احلياة اليومية

حيدد هذا الكتاب احلد األدىن من اجلهد الذي جيب على الطالب القيام به لتحقيق 
، ُيطلب من الطالب أن يكونوا ٢٠١٣منهجوفًقا للنهج املستخدم يف . توقعةالكفاءات امل

إن دور املعلم يف . شجعانًا للعثور على مصادر تعلم أخرى متوفرة ومنتشرة على نطاق واسع حوهلم
ميكن للمعلم أن يثرى . حتسني وضبط استيعاب الطالب مع توفر األنشطة يف كتايب مهم جدا

اليت تأيت من البيئة االجتماعية والطبيعية من . طة أخرى مناسبة وذات صلةبإبداعات يف شكل أنش
.حوهلا

يعد هذا الكتاب ، بصفته الطبعة األوىل ، منفتًحا للغاية وحيتاج إىل حتسني وحتسني 
لذلك ، فإنك تدعو القراء لتقدمي النقد واالقرتاحات واملدخالت لتقدمي النقد . مستمر

.ن أجل التحسني والتحسني يف الطبعة القادمةواالقرتاحات واملدخالت م
.وأخرياً ، يأمل املؤلف أن حيقق هذا الكتاب كل توقعاتنا

محتويات الكتاب. ٣
١..............................................................مقدمة وجدول احملتويات

٢................................................................تعليمات لإلستخدام
٣......................................................البيانات الشخصية: الباب األول
٢٢................................................املرافق العاّمة يف املدرسة: الباب الثاين

٣٩...........................................احلياة يف األسرة ويف الّسكان: الثالباب الث
٥٨..............................................................االمتحان ألخر الّسنة

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



٣٣

تحليل الكتاب. ٤
حمتويات جدوىحتليل عنصر) أ

الكتاب املدرسي أمحد ضياء احلقحمتوياتاجلودى من تقييم ) ١

٢.١جدول 
محتويات الكتاب المدرسي أحمد ضياء الحقالجودى منتقييم

سبب التقييم نتيجة احلبوب مكون الفرعية
تقدمي املواد املناسبة حتتوي املادة على 

والكفاءات ) KD(٣اسية الكفاءات األس
.٤)KD(األساسية 

٤ مطبقة باألهداف 
التعليمية

مطابقة الوصف 
املواد مع معيار 

) SK(الكفاءة 
والكفاءات 
٤٨.)KD(األساسية 

يف تقدمي املادة إىل جانب التعريفات 
باإلضافة . التفصيلية واألمثلة املناسبة أيضا
ء كل مادة إىل ذلك ، يتم دائًما إعطا

)SK (
.)KD(والكفاءات األساسية 

٤ مدى املادة 

وصف املواد وصفها وفقا ملطالب 
ويفسر كل .)KD(الكفاءات األساسية 

تتضمن كل . عنصر مع مفصلة وكاملة
مواد أربعة القدرات اليت جيب أن يدّرس 

يف اللغة العربية

٤ حمتوى العمق

١أنظر اىل صورة ٤٨



٣٤

هذا الكتاب النحوية يقدم بصحيح، يف 
مطابقة مبوضوع ويصف بفصحاء وترجم 

ولكن قد يكون . اىل اللغة اإلندونسية
اخلطاء يف كتابة األمثلة حّىت ال يفهم 

للطالب

٣ دقة النحوية دقةاملواد

يستخدم هذا الكتاب املصطلحات و 
االلقاء وفقا للموضوع واملشاكل

٤ دقة املصطلحات 
والكالم

تقدميأن يكون جيب(
املصطلحات املادية 
واالمالءات متوافقًا مع 

٤٩)املوضوع واملشكلة

يف تقدمي املادة ينقص يف اإلعطاء الصور 
. والرسوم التوضيحية الصحيحة 

٣ دقة الصور والرسوم 
التوضيحية

الصور والرسوم (
التوضيحية تعطى 
بشكل مناسب 
مصحوبة بالبيانات 

٥٠عمةالدا

املادة الواردة يف هذا الكتاب مع تطور 
يتم تقدمي شرح لكل مادة . اللغة العربية

.إعطاء أمثلة ومتارين وفقا لألزمنة

٤ مع تطور اللغة العربية ٥١دقيق املواد

٢أنظر اىل صورة ٤٩
٤أنظر اىل صورة ٥٠
٣صورةالىأنظر٥١



٣٥

على . يتم استخدام وفًقا لظروف الطالب
سبيل املثال
فق العامة يف املدارس، حول املرا

٤ أمثلة وحاالت دقيقة 
عينات ومواد حالة

الرسوم التوضيحية املقدمة ال تزال قليلة ٢ الرسوم التوضيحية 
الفعلية والرسوم 

التوضيحية

تتعامل مع األنشطة الطالبية حبيث ميكن 
للطالب بسهولة هضم الطالب

٤ ٥٢اد السهلةمو 

أمثلة ، الرسوم التوضيحية املقدمة يف جزء 
يف . ال تزال تستخدم أمثلة غالًبا ما تظهر

حني أن هناك بعض املراجع اجلديدة 
ولكن أيضا بعض الكتب اليت تستخدم 

.الكتب القدمية

٣ أمثلة من األمثلة 
والرسوم التوضيحية 

واملراجع الدقيقة

ملقدمة ليست فقط حالة األمثلة ا
إندونيسيا

٣ األمثلة واحلاالت 
اإلندونيسية والعربية

إن مراجعة األدبيات املستخدمة مناسبة 
لتقدمي املواد ، ولكن هناك بعض املصادر 
اليت مل يتم تزويدها مبراجع هو نطاق عام 

العالقة١٩٩١

٣ ٥٣حتديث األدب

واحد تقريًبا من يرتبط كل مكون يف فصل 
حيث املفاهيم وكذلك بالنقاش املعطى

٤ متبادلة بني 
٥٤املفاهيم

٥أنظر اىل صورة ٥٢
٦أنظر اىل صورة ٥٣



٣٦

يف التقدمي املواد ، يعترب  دائًما رؤى ثقافية 
املواد وفًقا ألن متوسط . ووطنية أيضا 

للثقافة اليت حتيط بالطالب

٣ تغطية والرؤية القومية االستخدام الثقافية

ارين تقوية يف كل مكون يف كل إعطاء مت
فصل ، ولكن أن هناك بعض الدورات 
التدريبية اليت توجد حاالت عدم توافق يف 

يف الواقع هناك متارين . األمر واملشكلة
بعضها البعض ألنه بالضبط

٣ ٥٥مترينات التقوية مترينات وتقييمات

م الشامل للعنصر املاديالتقيي
٤ ٥٦تقييم

يف تطوير تقدميمادة إثراء املفردات ست
وكانت املواد املقدمة مبا . شكل األعمدة

يتماشى مع مطالب الكفاءات األساسية 
)KD(.

٤ مواد إثراء املفردات مواد إثراء

يعطى املواد القوعد كاملة كما هو حمدد 
.)KD(الكفاءات األساسية

٤ مواد اثراء النحوية

يعطى املواد اثراء املهارة يف كل الفصل ٤ مواد اثراء املهارة

. مكونات فرعية تستخدم يف تقييم أهلية احملتوى٦من اجلدول ، من املعروف أن هناك 
والكفاءات ) SK(معيار الكفاءة املكونات الفرعية الستة هي بني مالءمة الوصف املادي مع 

٧أنظر اىل صورة ٥٤
٨أنظر اىل صورة ٥٥
٩أنظر اىل صورة ٥٦



٣٧

، ودقة املواد ، وإتقان املواد ، واالستخدام الثقايف ، والتدريب والتقييم باإلضافة إىل )KD(سية األسا
.حيتوي كل مكون فرعي على عنصر تقييم خمتلف. مواد اإلثراء

والكفاءات ) SK(معيار الكفاءة املكون الفرعي األول هو مالءمة وصف املادة مع 
جيب أن تكون . إىل هذه الكفاءة اليت متت صياغتهاجيب أن يشري كل موضوع . )KD(األساسية 

املادة اليت يتم تدريسها يف الدروس العربية قادرة على املسامهة يف تشكيل شخصيات الكفاءات 
يف هذا القسم ، ٥٧.األساسية القائمة ، وهي املواقف الروحية واملواقف االجتماعية واملعرفة واملهارات

. بقيمة ممتازة ألن املادة املقدمة تتوافق مع أهداف التعلمأمحد ضياء احلق يتمتع كتاب 
صطلحات يف هذا اجلانب ، يكون الكتاب الدراسي دقيًقا يف دقة امل. الثاين هو دقة املادة

يف حني أن دقة القواعد النحوية هي أقل مثالية ألنه ال تزال هناك بعض األخطاء يف . فقطوالكلمات
بالنسبة لدقة الصور والرسوم . الكتابة يف عدد من الكلمات ، إما يف شكل احلروف أو احلروف

وم التوضيحية التوضيحية ، ال يزال هذا الكتاب ضعيًفا ألنه ال يزال هناك نقص يف الصور والرس
.للرتحيب بشرح املادة

. على مواد تتوافق مع تطور اللغة العربيةهذه الكتاب حيتوي . الثالث هو التحديث املادي
وباملثل ، فإن األمثلة واحلاالت اليت يتم تقدميها دقيقة أيًضا مع مزيج من األمثلة اليت تتوافق مع 

، هناك أيضا نقاط ضعف مبا يف ذلك عدم ومع ذلك . ظروف إندونيسيا والدول العربية أيًضا
.استخدام الرسوم التوضيحية والصور لدعم تسليم املواد

تعليم اللغة العربية التتصل بالثقافة، ألن اللغة هي من عناصر .الرابع التوافق الثقايف
يف نتيجة البحث، . البيانات الشخصية و السكان وغري ذلك: املواد يف هذا الكتاب هو٥٨.الثقافة

لنطاق املواد اليت ٥٩.أمحد رشدي طعيمة يذكر أن هذا املواد هو من املوضوع اللغة العربية لغري العرب
، فإن القيمة تقريًبا مثالية ألن األمثلة يف هذا لديه قيمة كاملة تقريباهذا الكتاببالثقافةتناسب

.الكتاب مأخوذة أيًضا من الثقافة احمليطة بالطالب
Penulisan Buku Teks Bahasa Arab،مسش الدين اشرف وطوين فرنسيسكا٥٧ (Konsep, Prinsip, Problematika dan

Proyeksi)،١٠٠
٤،Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab(terj)وعبد محيد عبد اهللا، عبد اهللا الغايل٥٨

Penulisan Buku Teks Bahasa Arab،مسش الدين اشرف وطوين فرنسيسكا٥٩ (Konsep, Prinsip, Problematika

dan Proyeksi)،١٦



٣٨

من أجل تدريبات تعزيز هذا الكتاب قدمت بشكل جيد . اخلامس هو التدريب والتقييم
يف حني أن تقييم . اك بعض التمارين أن هناك عدم توافق بني القيادة واملشكلة املقدمةولكن هن

.
للحصول على مواد التخصيب من املفردات جيدة بالفعل. هي مادة ختصيبالسادس

، يتم إعطاء مادة بالنسبة لكل مهارة. اليت يتم تقدميها كاملة مع أمثلةفضال عن املواد ختصيب القواع
. التخصيب أيًضا جيًدا

تقييم اجلودى من تقدمي الكتاب املدرسي أمحد ضياء احلق) ٢

٢.٢جدول 
تقييم الجودى من تقديم الكتاب المدرسي أحمد ضياء الحق

سبب التقييم نتيجة احلبوب مكون الفرعية
املبني هو ثابت دائما تقدميالنظاميات 

قبل دخول يف كل فصل، باإلضافة إىل
املواد نظرا خلريطة املفاهيم والكلمات 

الرئيسية كل فصل

٤ النظامياتتقدمي ٦٠امليكانيكيةتقدمي

تقدمي املواد واألمثلة والتمارين متماسك 
من السهل إىل الصعب، من أبسط إىل 

املعقد

٤ التقدميمتماسك 

الفصل مع ٣يتكون هذا الكتاب من 
متساو من الصفحات يف كل عدد غري

ولكنها تتعلق بعمق املادة . فصل
املقدمة 

٤ التوازنبني الفصل

١٠أنظر اىل صورة ٦٠



٣٩

ويتضمن هذا الكتاب مقدمة للفصل 
والتقييم والتدريب الشامل حول كل 

ولكن إلدراج معيار . مهارة اللغة العربية
والكفاءات األساسية ) SK(الكفاءة 

)KD(مدرجني يف الفصل األول فقط

٣ .لنظاميالفصل ا

التمارين لكل كفاءة كفاءة لغة واحدة 
ولكن هناك . حبيث تكون متنوعة

بعض األسئلة العملية اليت هلا أوجه 
.تشابه مع التدريبات األخرى

٣ جمموعة متنوعة من 
٦١التمرينات

كل سؤال أو مترين يعطى تعليمات 
للعمل ليس باللغة العربية فقط ولكن 

إىل إندونيسي أيًضا حىت مرتجم
يتمكن الطالب من التعلم املستقل

٤ التعلم التعلم القائم على 
)مشاركة-تفاعلية(النشاط 

التعلمتقدمي

إن املواد املقدمة رتيبة جدًا وال 
تصاحبها صور أيضا

٢ تشجيع املشاركة الطالب 
للتعلم املستقل أو اجلماعي

مجيع الدورات والتقييمات املقدمة 
ئمًا باللغة العربية واإلندونيسية حبيث دا

تشجع الطالب على تعلمها بأنفسهم 
أو جمموعة 

٤ تشجيع التفكري النقدي 
واإلبداعي واإلبداعي

سلسلة تبدأ من املفردات ّمث املواد 
اإلستماع واملفردات واحلوار واملفردات 

. والقراءة واألخر كتابة

٤ متماسك الفصل والقسم 
والفقرة

اد املقدمة يف كل فصل يعكس املو  ٤ سالمة ومتاسك معىن يف 

١١أنظر اىل صورة ٦١



٤٠

.وحدة سليمة أي موضوع تعلم واحد هذا الفصل، والقسم، 
والفقرة

املقدمة يف هذا الكتاب سوى إعداد 
بينما ال . الكتاب املدرسي والغرض منه

. وصف املادة وطريقة التعلمتقدمييتم 
باإلضافة هذا الكتاب ال يشمل سنة 

.نشر أيضا

٢ ٦٢مقدمة التقدمياكتمال 
التقدميي

لكن ) KD(الكفاءات األساسية قوائم
يوحدها الفصل األول فقط

٣ مقدمة

يف هذا الكتاب يتضمن تعليمات 
الستخدام هذا الكتاب

٤ تعليمات الستخدام 
٦٣الكتاب

جدول احملتويات هنا مطبوع مع 
متماسك

٤ ل احملتوياتجدو 

إدراج الصور والرسوم التوضيحية 
واجلداول املقدمة لدعم إيصال املواد 

لتكون مفهومة بسهولة

٤ الصور  والرسوم التوضيحية، 
اجلدول

قد يُتقدم املواد اإلستماع   ولكن ال 
يزال يدوي 

٣ املواد السمعية

يتمضن كل الرجوع إليها كل كتاب  ٤ مرجع 
ات ادراج املصطلح ٤ ٦٤املصطلحات

إغفال املؤشر ١ مؤشر
٤ مراجع 

١٢أنظر اىل صورة ٦٢
١٣أنظر اىل صورة ٦٣
١٣أنظر اىل صورة ٦٤



٤١

يتكون من ثالثة مكونات تقدميمن اجلدول ، من املعروف أن مكون تقييم اجلدوى لل
التقدميالتعليمية وميزات التقدميي ، العروض التقدميية التقدمياملكونات الفرعية الثالثة هي تقنيات . فرعية

.مث هناك نقاط تقييم ذايت لكل مكون فرعي. التقدميي
التقدميي يف هذا الكتاب ، فهي جيدة من التقدميبالنسبة لتقنية . األول هو تقنية التقدمي

أما بالنسبة إىل جمموعة التمارين . والتوازن بني الفصولالتقدميالتقدميي املنهجي و التقدميحيث 
معيار ألنه يف الفصل النظامي ال يتم تضمني سوى . بات النظامية فإن الفصل أقل إشباًعاوالتدري

بينما يف التدريب هناك العديد .يف الفصل األول فقط)KD(والكفاءات األساسية ) SK(الكفاءة 
.من التمارين اليت هلا نفس شكل األسئلة مع التمارين األخرى

التعلم ، حيصل هذا الكتاب على درجة تقدميلى للحصول ع. الثاين هو تقدمي التعلم
ه على أساس تفاعلي قائم على املشاركة ، فإنه تقدمينظرًا ألن تعلم هذا الكتاب يتم . الكمال

باإلضافة إىل ذلك ، يوفر هذا الكتاب مواد تشجع على . يشجع الطالب على التعلم مبفردهم
.التفكري النقدي واإلبداعي واالبتكاري أيًضا

مثل املسرد . جيداالتقدميي الكامل ، أعطى الكتاب تقدميلل. الكاملالتقدميثالث هو وال
ولكن إلدخال هذا . ، جدول احملتويات ، تعليمات استخدام الكتب أو األغراض، قائمة املرجع

.الكتاب ، فإنه ال يزال غري قادر على شرح وصف املادة املوجودة فيه

ب املدرسي أمحد ضياء احلقالكتالغةاجلدوى منتقييم) ٣

٣.٢ل جدو 
تقييم الجدوى من لغة الكتاب المدرسي أحمد ضياء الحق

سبب التقييم نتيجة احلبوب مكون الفرعية
اجلملة املستخدمة متثل نًصا منطقًيا 
ولكن هناك بعض اجلمل اليت تكون 
خاطئة أو ناقصة يف احلروف أو 

٣ ٦٥بنية اجلملة دقةدقة

٨أنظر اىل صورة ٦٥



٤٢

التحريف
اجلملة املستخدمة يف هذا الكتاب 
تستخدم مجل إجيابية ونشطة إلعطاء 
دور اجلهل والتحفيز للطالب لدراسة 

هذا الكتاب

٤ فعالية اجلملة

املصطلحات اليت يتم استخدامها بدقة 
وفقا لقواعد اللغة العربية 

٤ مصطلح صالبة

الرسالة املنقولة يف مادة الكتاب 
عربية الفصحة  مع باستخدام ال

. حمتويات مواد بسيطة وسهلة الفهم
كما تستخدم التعليمات أيًضا اللغة 

العربية ولكن هناك ترمجة اللغة العربية  
لذلك ال خيلط الطالب

٤ ٦٦التفاهم للرسائل التواصل

حمتويات املادة كلها حتريف فقط ولكن 
هناك بعض األخطاء يف التحريف 

رف األقل أو الزائدةواألح

٣ القواعد النحوية مالءمة قواعد 
اللغة

استخدام اللغة العربية الفصحة ٤ أحكام اهلجاء
املفاهيم تقدمياللغات املستخدمة يف 

املادية واألمثلة والتمارين وفقا ملستوى 
ولكن هناك أوامر أو . املدرسة الثانوية

تعليمات ال تتطابق مع األسئلة املقدمة

٣ توى التطور الطالب مس
٦٧الفكرية

تطوير املطابقة 
بني الطالب

اللغة املستخدمة يف كتابة املواد تبدأ 
من األشياء القريبة من الظروف البيئية 

٤ مستوى املطابقة للتطور 
اطفي للطالباالجتماعي الع

٨أنظر اىل صورة ٦٦
١١أنظر اىل صورة ٦٧



٤٣

حنو العمل، اسم املدينة . للطالب
معني هو اسم املدينة والعمل يف 

اندونيسيا

. من اجلدول ، يتكون مكون تقييم اجلدوى اللغوي من أربعة مكونات فرعية للتقييم
. املكونات الفرعية األربعة هي الدقة والتواصل ومالءمة قواعد اللغة ومدى مالءمة تطوير الطالب

.بعد ذلك ، تشتمل املكونات الفرعية األربعة على عدد من نقاط التقييم
دقة هذا الكتاب جيدة ، من حيث فعالية اجلملة . ي األول هو الدقةاملكون الفرع

مع استخدام اجلمل اإلجيابية والنشطة وذلك لتوفري التشجيع والتحفيز للطالب . ومطابقة املصطلح
يف حني أن دقة بنية اجلملة يف هذا الكتاب ال تزال غري جيدة ألنه ال تزال . لدراسة هذا الكتاب

.لقليلة اليت تنقص أو الكتابة الزائدة للحروفهناك بعض الكلمات ا
الغرض من التواصل يف هذه احلالة هو توصيل . املكون الفرعي الثاين هو االتصال
تستخدم اللغة املستخدمة يف هذا الكتاب لغة. الرسائل اليت يسهل فهمها يف هذا الكتاب

غة العربية اليت هلا معىن اللغة الفصاحة هي الل.مع حمتوى مادي بسيط وسهل الفهمالفصاحة
باإلضافة إىل هذه التعليمات والتعليمات املصحوبة باإلندونيسية ، مما يسهل .٦٨بسيط وواضح

فهم اللغة العربية هي اللغة . لتدريس يف الكتاب مهم جدااستخدام لغة ا. األمر على الطالب
كما هو احلال يف نظرية تعلم اللغة ، ميكن إتقان تلك اللغة الثانية من خالل . الثانية للطالب

٦٩.عملية التعلم

فيما يتعلق باملثقفني ، ال يزال هذا . خري هو مالءمة تطوير الطالبالعنصر الفرعي األ
ولكن . الكتاب غري جيد ألن هناك عدة لغات جيب ترمجتها ولكن مل ترتجم حىت خيلط الطالب

من وجهة نظر اجتماعية عاطفية فمن اجليد بسبب استخدام األمثلة والتمارين املأخوذة من 
.ع ظروف الطالبعية اليت تتوافق مالظروف االجتما

Penulisan Buku Teks Bahasa Arab،مسش الدين اشرف وطوين فرنسيسكا٦٨ (Konsep, Prinsip, Problematika dan

Proyeksi)،٣١
:Psikolinguistikعبد اجلاير، ٦٩ Kajian Linguistik)٢٤٢، )٢٠٠٢رينيكا جفتا، : جاكارتا



٤٤

الكتاب املدرسي أمحد ضياء احلقالرسماجلدوى منتقييم) ٤

٤.٢جدول 
تقييم الجدوى من رسم الكتاب المدرسي أحمد ضياء الحق

سبب التقييم نتيجة احلبوب مكون الفرعية
. ISOهذا الكتاب ليس وفقا للمعايري 

هو B٥حجم الكتاب القياسي
من مع التسامح . ملم٢٥٠× ١٧٦(

حجم هذا ) ملم٢٢-٠(الفرق 
/ سم ٢٨× سم ١٩الكتاب هو 

ملم٢٨٠× ملم ١٩٠

٣ مالءمة جحم الكتاب ٧٠جحم الكتاب

حجم الكتاب وفقا للمواد املقدمة  ٤ مالءمة جحم مع احملتوى 
املادي كتاب

تصميم جلدكتاب
ويهيمن على ختطيط غالف الصفحة 

ر وقليال من اللون األبيض باللون األمس
وباملثل فإن . مث املغلفة باللون األسود

التصميم اخللفي جيعل األلوان بسيطة 
.ولكنها ال تزال أنيقة

٤ للتخطيط حجم هيكلة 
لتغطية الوجه والظهر و 

العودة لديها وحدة 

ختطيط الكتاب

لون الوجه والغطاء اخللفي للظهر له 
يض تدرج لوين جيد مبزيج من األب

واألمسر حبيث يبدو متناغًما ويعطي 

٤ ترتيب التخطيط على 
غالف الكتاب والظهر 
والظهر يناسب أو ينسق 

١٦و ١٥أنظر اىل صورة ٧٠



٤٥

انطباًعا جيًدا ويعطي انطباًعا إيقاعًيا 
جيًدا 

. وجه الكتاب هو تدرج اللون األمسر
اخللفية هي يف شكل صورة التوضيح 

تصميم . يف شكل الكتابة العربية
لذا ال يوجد الزخارف أقل جاذبية

.لديه منظور جيد

٢ يظهر مركزًا جيًدا وواضًحا 
تقدميلل

: حجم ختطيط اجللد الذي يتضمن
عنوان و املؤلف الكتاب ومكان النشر 
وفقا ومتوازن للتخطيط موقع 

ولكن بالنسبة للشعار وسنة . احملتويات
النشر غري املدرجة يف هذاكتاب

٣ عنوان ، (تركيبة املقاسات 
م توضيحي ، مؤلف ، رس
مبا يتماشى ) شعار ، إخل

مع ختطيط احملتويات

تركيب وحجم ختطيط من جلد 
العنوان، املؤلف، والرسوم : الكتب

التوضيحية، الشعارات وغريها مبا 
يتناسب مع حجم  كتاب

٤ احلجم عناصر ختطيط 
يتناسب مع حجم 

الكتاب

صور فوتوغرافية ال تقدم تعلًما عربًيا ٢ ر ختطيط اللون العناص
( متناغم وتوضيح وظيفة 

)مادة حمتوى الكتاب
مع . شاشة ملونة تباينًا جيًداتقدميت

. مزيج من األبيض وامسر
٤ تبايًنا جيًدا

تصميم املظهر على الغطاء وحمتوى 
وفقا لنمط تقدميالكتاب يتم 

٣ مظهر ختطيط طتسق

وهناك تصميم واجللودكتاب واحد ٤ طيط العناصر املواقع خت
ثابت يف سلسلة كتاب



٤٦

احلروف املستخدمة هي مثرية لالمهتمام وسهلة القراءة
حجم اخلط يف عنوان الكتاب أكثر 

هيمنة من الكتابات األخرى
٤ حجم اخلط من العناوين 

مقارنًة (أكثر مهيمنة 
باسم املؤلف والناشر 

)والشعار

الطباعة غالف 
الكتاب

مع تبايًنا) أزرق(لون عنوان الكتاب 
)أخضر(اخللفية 

٤ لون العنوانتباين من اللون 
اخللفي

أحرف على غالف الكتاب حيتوي 
على حجم التناسبية

٤

حجم الرسالة التناسبية 
يقارن حبجم الكتاب

احرف متواضع
باستخدام نوغني من مزيج احلرف حّىت 

أعجب بدقة
٤ اليستخدم كثري من مزيج 

احلروف
وتزننيال ترتدي حرف زخرفة  ٤ ال يستخدم احلرف زخرفة 

وتزيني
نوع املظهر األحرف على الغطاء 

وحمتويات الكتاب ال تتفق
٤ فقامع حمرف للكتاب ملواد 

املواد يف حمتوى (الكتاب 
)الكتاب

تعكس حمتويات الكتاب
توضيح الكتب ال تصف حمتويات 
الكتاب ألّن جمرد صورة توضيحية 

يعكس نقش حمادثة لكن احلديث ال 
حمتويات الكتاب

٢ التوضيح ميكن وصف 
التعلم/ املواد احملتوى 

التوضيح غالف 
الكتاب

أن رسم التوضيحي يقرب ان يعترب 
هذا الكتاب سيتعّلم اللغة العربية 

٣ الرسوم التوضيحيةللكشف 
عن طبيعة األشياء



٤٧

لكنها ما زالت ال تظهر على الشخص 
الذي يستعمل هذا الكتاب

واقع ألن يف شكل التوضيحي غري
احملادثة قفط

٣ يف الشكل واللون واحلجم 
نسبيا واقع حبقيقة املوضوع

تصميم احملتويات الكتاب
ختطيط متسق ختطيط حمتويات 

الكتاب
، عنوان(التخطيطعناصرتنسيق
، أساسيةكلمات، فرعيةعناوين
ولكن ) الخ، التوضيحمفهومخرائط

وهو فقدان هناك شيء أقل اكتماًال ، 
يف الكتاب مما أدى إىل ٤٣الصفحة 
االرتباك

٣ التخطيطعلىميزات
النمطأساس

.بوضوح كمسافة أو مسافة بادئة
٤ الفصل بني فقرة واضحة

النهائية نص منفصل مع الصفحة 
صفوف٥التالية حوايل 

٤ املسافة بني الفقرات 
مناسبة وال توجد أرملة أو 

يتيم
مل يتم تضمني عنوان الفصل ولكن يف 
شكل خريطة املفاهيم فقط حىت ميكن 

أن يربك الطالب

٢ وضع العنوان واملكافئ 
املقدمة ، جدول (

متناسقة) احملتويات ، إخل
عناصر ختطيط متناغم

العنوان ، عنوان (ختطيط التصميم 
لفرعي ، النص املوضح القسم ا

واحلاجز ورقم الصفحة يف هذا الكتاب 

٤ حقول الطباعة واهلوامش 
املتناسبة متناسقة مع 

حجم الكتاب



٤٨

)متناسقة
بني النصوص والرسوم التقدمي

التوضيحية يف صفحة واحدة ولكن ال 
يزال هناك بعض الصفحات اليت ال 

توجد على صفحة واحدة 

٣ املساقات بني النص 
وم التوضيحية مناسبةوالرس

ترتيب الصفحات الفردية مع 
الصفحات الفردية جنبا إىل جنب 

.بشكل متناسب

٤ اهلامش بني صفحتني 
جنًبا إىل جنب مع جنب 

نسبيا
شكل وحجم معبأة مع جيدة ولكن 
للحصول على اللون يهيمن بأسود و 

أبيض

٣ مالءمة من األشكال 
واأللوان وختطيط حجم

ظهر عناصر ختطيطالتنسيب وامل
يتم كتابة عناوين الفصول بالكامل، 
ولكن هناك بعض اليت ال حيسب 

الفصل ليعطي الفهم للطالب

٣ عنوان الفصل

كتابة الرتمجات املصاحبة يتم تقدميها 
املواد تقدميوفقا للتسلسل اهلرمي ل

التعليمية

٤ ترمجات الفصل

وضع األرقام وفقا ألمناط التخطيط ٤ األوراق/ صفحات عدد ال
املواد كلها تقريبا باستخدام تقدمي

الرسوم التوضيحية
٤ التوضيح

مل ترافق الرسم التوضيحي باملعلومات ١ التسمية (وصف الصورة 
)التوضيحية

مساحة بيضاء صغرية قدمت ١ مساحة بيضاء
ختطيط تسرع التفاهم



٤٩

وضع الزخرقة والتوضيح كخلفية الختل 
ص وأرقام الصفحاتالعنوان والن

٤ / الديكور التوظيف 
التوضيح كخلفية ال ختل 
العنوان والنص وأرقام 

الصفحات
عناوين التنسيب وترمجات والرسوم 
التوضيحية والوصف ال تتعارض مع 

الفهم

٤ عناوين التنسيب وترمجات 
والرسوم التوضيحية 
والوصف ال تتعارض مع 

الفهم
الطباعة البسيطة ت الكتابطباعة حمتويا

times newيستخدم ثالثة احرف وهي 

roman, arial blasck dan traditional
Arabic

٤ اليستخدم من حمروف

ال يستخدم احلرف زخرفة وتزيني ٤ ال يستخدم احلرف زخرفة 
وتزيني

جريئة (استخدام االختالفات حروف 
)ومائلة ورأس مال صغري ورأس املال

٤ استخدام االختالفات 
جريئة ومائلة (وف حر 

ورأس مال صغري ورأس 
)املال
إمكانية القراءة النموذجية

يرتدى حروف الكبرية وقفا ملستوى 
تعليم الطالب

٤ احلروف الكبرية وفًقا 
ملستوى تعليم الطالب

يستخدم اخلطوط وقفا بكتابة املواد 
الكتاب

٤ اخلطوط وفًقا ملواد الكتاب

م الكتابتركيب النص وقفا جبحتقدمي ٤ تركيب النص وفًقا تقدمي
لراحة قراءة مستوى 

٧٨الطالب ال يقل عن 



٥٠

حرفًا
يكتب الكتابة العربية باستخدام 

املساقة العادية
٤ املسافة بني خطوط ترتيب 

النص العادية
ليس ضيق جدا وليس ضعيف جدا ٤ مساحة اخلط العادي أو 

تقنني األحرف
ضحة التسلسل اهلرمي للعناوين وا

ملحوظ مع خمتلف اخلطوط واألحجام 
واالختالفات

٤ التسلسل اهلرمي / دراسة 
للعناوين واضحة ومتسقة

يقّدم مبناسبة واليستخدم خطوط ضوء ٤ التسلسل اهلرمي / الدراسة 
للعناوين تتناسب

وليس هناك تدفق األبيض يف تركيب 
النص

٤ وليس هناك تدفق األبيض 
يف تركيب النص

الكلمة يف هذا الكتاب اليزيد اقطاع 
خطوط٢من 

٤ احلد األقصى للقطع من 
خطوط٢

توضيح املواد وسهلة الفهم
الرسوم التوضيحية والصور ليست  

كاملة جدا
٣ / قادرة على كشف معىن 

أمهية كائن
التوضيحية دقيقة وتناسبية ٤ منوذج من متناسبة

وشكل وحجم مناسب حقيقة  ٤ ب وشكل وحجم مناس
مع حقيقة أو واقعية

والتوضيح للمحتوى يثري جاذبية
اليتم تقدمي مجيع الرسوم التوضيحية 

باستمرار
٣ الرسوم التوضيحية 

اإلمجايل مطابقة
اخلدوش خط وشركة خطوط املسح 

واضح
٤ اخلدوش خط وشركة 

خطوط املسح واضح
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هذا الكتاب يهيمن باللون األسود 
واألبيض

٢ مبدعة وحيوية

توجد ثالثة مكونات فرعية لتقييم الرسومات ، وهي حتديد حجم الكتاب ، وتصميم 
.، وكذلك تصميم حمتويات الكتاباجللد الكتايب

هذا الكتاب ليس وفقا للمعايري بالنسبة للمكون الفرعي األول هو حجم الكتاب ،
ISO .حجم الكتاب القياسيB٢٢- ٠(ق مع التسامح من الفر . ملم٢٥٠× ١٧٦(هو ٥
يصري حجم .ملم٢٨٠× ملم ١٩٠/ سم ٢٨× سم ١٩حجم هذا الكتاب هو ) ملم

.٧١لذلك حيتاج حجم الكتاب اوال. اكتاب إشارة خلطة العنصر التايل
لد هلذا يف تصميم اجل. أما بالنسبة للمكون الفرعي الثاين ، فيتم تصميم كتاب اجللد

الكتاب هناك ثالثة أجزاء من التقييم ، وهي ختطيط جلد الكتاب ، وطباعة غالف الكتاب 
. وتوضيح غالف الكتاب

األلوان . واألبيضذا الكتاب هو مزيج من اللون األمسرمظهر لون الغالف يف ه
اخللفية اليت . ديناميكية للغاية حبيث تبدو مظهر الغطاء جذابة ويعطي انطباًعا جيًدا عن اإليقاع

من حيث وجهة نظر هذا . ها يف الكتاب هي الكتابة اليت حتتوي على حمادثة فقطتقدمييتم 
هذا الرأي . بسبب عدم وجود دقة والتباين يف الرسوم التوضيحية امللونة. الكتاب مل يكن جيدا

جيد ألنه يف أما بالنسبة للتخطيط غري . ال يقدم وشرح أن هذا الكتاب هو كتاب باللغة العربية
إىل جانب هذا الكتاب . لكن التصميم يتناسب. هذا الكتاب ال يشمل الشعار وسنة النشر

.متناسق يف وضع ختطيط للعناصر يف كتاب سلسلة واحدة
ويرتبط ذلك مبظهر احلروف املستخدمة إلعطاء رسالة جللد . التايل لتغطية كتاب الغالف

باإلضافة . بسيطة وسهلة القراءة تتسم بالبساطةيستخدم هذا الكتاب رسائل تصميم . الكتاب
إىل ذلك ، تكون األحرف للعناوين أكثر هيمنة من األحرف األخرى مثل اسم كاتب الشعار 

.وما إىل ذلك

١٢٨،Penulisan Buku Teks Pelajaranسيتيفو، . ف.ب٧١
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يف . غالف الكتاب له دور مهم كمفتاح جلذب انتباه القراء. مث غالف الكتاب التوضيح
لذا فإن الرسم . حمادثات باللغة العربية فقطهذا الغطاء ، استخدم الرسوم التوضيحية يف شكل

.التوضيحي قد مت توضيحه قليالً لكنه مل يظهر بعد من الذي مت استخدام الكتاب له
يتعلق ذلك بتخطيط . بالنسبة للمكون الفرعي األخري ، يتم تصميم حمتوى النص

ات الكتاب يدور بشكل عام ، فإن ختطيط حمتوي. حمتويات الكتاب والطباعة حملتويات الكتاب
بشكل عام ، . حول تصميم متناسق ومتناغم وموضع ومظهر وختطيط يزيد من سرعة الفهم

باإلضافة إىل ذلك ، ال . التصميم جيد ولكن هناك عدة صفحات يف شكل صفحات فارغة
.قات أو معلومات تسهل على الطالبتصاحب الرسوم التوضيحية تعلي

اب ، فإن هذا الكتاب جيد ألنه يستخدم اخلطوط أما بالنسبة للطباعة يف حمتوى الكت
الكتابة . فقط وال يستخدم أيًضا الزخارف والديكورات حبيث يكون هذا الكتاب كتابًا بسيطًا

ولكن لتوضيح ذلك ، فإنه . 
باإلضافة إىل اجلانب . ٧٢يفهم املفاهم السعبةالنه التوصيح يساعد الطالب ل. ال يزال غري جيد

ولكن بإستخدام اللون يف كتاب املدرسي . اإلبداعي ، فإنه ينقص أيًضا ألنه أسود وأبيض فقط
الرسوم تقدمي.٧٣يستطيع ان يعطي املعىن معني أو لتزنية ليجعل اجلذب ويسبب الدافع

. التوضيحية مل يتم تقدميه باستمرار

١٥١، Penulisan Buku Teks Pelajaranسيتيفو، . ف.ب٧٢
١٥٢،.نفس املرجع٧٣
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فاهراللغة العربية بالمدرسة الثانوية للصف العاشر تحت المؤلف كتاب المدرسيتحليل  . ب
لوبيس وأخرون

هوية الكتاب. ١
:الكتاب املستخدم على النحو التايل

Bahasa Arab: الكتابعنوان 

عاشر للمدرسة الثانويةالفصل ال: املقرارت
لوبيز وآخرونفاهر: املؤلف

- : النشرسنة
اريفانداين:الناشر
- : النشرمدينة

للصّف العاشر باملدرسة الثانوية Bahasa Arabلوبيز وأخرون بعنوان فاهرالكتاب الذي كتبه 
يوجد يف كتاب على صحفة .  ال يذكر يف هذا الكتاب السنة الناشر والكتاب املرئيسي.اإلسالمية

٦٤يتكون الكتاب من . الغالف مقدمة وجدول احملتويات
البيانات الشخصية واملرافق العامة : هذا الكتاب حيتوى من اربعة الفصول، هي. املراجع واحملفوظات

. يف املدرسة واحلياة األسرة واحلياة يف سكن الطالب

لكتابمقدمة ا. ٢
متهيًدانشكرك ، حنن نصلي من أجل حضور احلاخام اإلهلي ، احلقيبة اليت تتدفق على 

صّل اهللا عليه وسّلم الصلوات والتحيات قد تبقى على رسول اهللا حممد . فضالته وهباته
أمني.

مت اختيارحكمه كوسيلة إلعالم املوارد التعليمية لطالب مدرسة عالية ، ومن خالل هذا 
االسم فمن املأمول فيه أن يلهم الطالب أن احلكمة هي هبة عاجلة من اهللا يف حياة مدى 

ولذلك ، فإن كل جمنون لديه مصلحة يف حتسني أنفسهم للحصول على احلكمة يف . احلياة
.التعلم
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الذين هم أعضاء يف جمموعة PAIيتم إعداد مواد املوارد التعليمية من قبل فرق املعلمني 
. مدرسة الثانويةPAIسة دراسة مدر 

خبمس شهادات ، وهي مراقبة السؤال الذي يستكشف التحليل والتواصل ، ومن املتوقع أن 
يكون وجود وحدة احلكمة هذه مبثابة شريك تعليمي شامل وفقا للمطالب اليت جيب أن يكون 

.مواد تعليمية مبتكرة وممتعة مبتكرة وفعالةاملعلم قادراً على تقدمي 
هلذا االنتقاد . وأخريًا ، حنن على دراية جبميع أوجه القصور املتأصلة يف هذا احلكمة

.والنصيحة من مجيع املعلمني الدينيني والطالب هو أمر من املتوقع أن يبارك اهللا كل جهدنا

محتويات الكتاب. ٣
١..........................................................................مقدمة

٢................................................................وجدول احملتويات
٣..................................................البيانات الشخصية: الباب األول
١٢............................................ةاملرافق العاّمة يف املدرس: الباب الثاين

٣٦.......................................………احلياة يف األسرة: الباب الثالث
٤٨................................................احلياة يف الّسكان: الباب الثالث

٥٦.........................................................االمتحان ألخر الّسنة
٦٢................................................................قائمة املراجع
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تحليل الكتاب. ٤
الكتاب املدرسي فاهر لوبيس وأخرونحمتوياتتقييم اجلودى من). أ

٥.٢جدول 
بيس وأخرونتقييم الجودى من محتويات الكتاب المدرسي فاهر لو 

سبب التقييم نتيجة احلبوب الفرعيةمكون
تقدمي املواد املناسبة حتتوي املادة على 

الكفاءات و ٣الكفاءات األساسية
.٤األساسية

٤ مطبقة باألهداف 
التعليمية

الوصف املوادمطابقة
معيار الكفاءة مع 

)SK ( والكفاءات
٧٤.)KD(األساسية 

جانب التعريفات املادة إىل يف تقدمي
. أيضااألمثلة املناسبةالتفصيلية و 

باإلضافة إىل ذلك ، يتم دائًما إعطاء  
معيار 

والكفاءات األساسية ) SK(الكفاءة 
)KD(.

٤ مدى املادة 

صفها وفقا ملطالب وصف املواد و 
ويفسر . )KD(الكفاءات األساسية 

. مفصلة وكاملةل عنصر مع ك
اليت تتضمن كل مواد أربعة املهارات

العربيةاللغة يفيدّرس جيب أن 

٤ حمتوى العمق

١٧أنظر اىل صورة ٧٤
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يف هذا الكتاب النحوية يقدم 
بصحيح، مطابقة مبوضوع ويصف 
بفصحاء وترجم اىل اللغة 

. وقد يكون األمثلة أيضا. اإلندونسية
حّىت يفهم الطالب تركيب اجلملة 

ملة كتابة او ويستخدم يف تركيب اجل
.شفويا

٤ النحويةدقة  دقةاملواد

يستخدم هذا الكتاب املصطلحات 
و االلقاء وفقا للموضوع واملشاكل

٤ دقة املصطلحات 
والكالم

تقدميجيب أن يكون (
املصطلحات املادية 
واالمالءات متوافقًا مع 

)املوضوع واملشكلة
لصور تعطى االيف تقدمي املادة 

. الصحيحةوالرسوم التوضيحية
يتم أيًضا الباإلضافة إىل ذلك ، 

تقدمي معلومات عن الصورة بشكل

٢ دقة الصور والرسوم 
التوضيحية

الصور والرسوم (
التوضيحية تعطى بشكل 
مناسب مصحوبة 

٧٥بالبيانات الداعمة

املادة الواردة يف هذا الكتاب مع 
يتم تقدمي شرح . تطور اللغة العربية

كل مادة إعطاء أمثلة ومتارين وفقا ل
.لألزمنة

٤ مع تطور اللغة العربية املواددقيق

١٨أنظر اىل صورة ٧٥
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. وفًقا لظروف الطالبيتم استخدام
على سبيل املثال

، حول املرافق العامة يف املدارس

٤ أمثلة وحاالت دقيقة
٧٦عينات ومواد حالة

إعطاء الصور والرسوم التوضيحية اليت
تدعم املادة 

٣ الرسوم التوضيحية 
الفعلية والرسوم 

التوضيحية

تتعلق بأنشطة الطالب حّىت يتمكن 
من استيعاب الطالب بسهولة

٤ مواد السهلة

أمثلة ، الرسوم التوضيحية املقدمة يف 
جزء ال تزال تستخدم أمثلة غالًبا ما 

ن هناك بعض يف حني أ. تظهر
املراجع اجلديدة ولكن أيضا بعض 

.الكتب اليت تستخدم الكتب القدمية

٣ أمثلة من األمثلة والرسوم 
التوضيحية واملراجع 

الدقيقة

األمثلة املقدمة ليست فقط حالة 
إندونيسيا

٣ األمثلة واحلاالت 
اإلندونيسية والعربية

إن مراجعة األدبيات املستخدمة 
ها ليست ملواد ، ولكنمناسبة لتقدمي ا

١٩٨٣مرجعية 

٢ ٧٧حتديث األدب

١٩أنظر اىل صورة ٧٦
٢٠أنظر اىل صورة ٧٧
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يرتبط كل مكون يف فصل واحد 
تقريًبا من حيث املفاهيم وكذلك 

بالنقاش املعطى

٤ متبادلة بني املفاهيم

، يعترب  دائًما رؤى يف التقدمي املواد
متوسط ألن. أيضا ثقافية ووطنية

املواد وفًقا للثقافة اليت حتيط بالطالب

٣ والرؤية القوميةتغطية لثقافيةااالستخدام

يف كل مكون يف  إعطاء متارين تقوية
كل فصل ، يف كل فصل حيتوى على 

مترينات وهي مفردات وحوار ٦
وتركيب وقراءة وكتابة واستماع

٤ ٧٨مترينات التقوية وتقييماتمترينات

الفصل ولكن يتم إعطاء التقسيم يف 
٢ ٧٩تقييم

يف تقدميستاملفردات إثراءمادة
وكانت املواد . تطوير شكل األعمدة

املقدمة مبا يتماشى مع مطالب
.)KD(الكفاءات األساسية 

٤ مواد إثراء املفردات مواد إثراء

كاملة كما هو القوعد  املواد يعطى
.)KD(الكفاءات األساسية حمدد 

٤ مواد اثراء النحوية

يعطى املواد اثراء املهارة يف كل 
الفصل

٤ مواد اثراء املهارة

٢١أنظر اىل صورة ٧٨
٢٢أنظر اىل صورة ٧٩
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. مكونات فرعية تستخدم يف تقييم أهلية احملتوى٦من اجلدول ، من املعروف أن هناك 
والكفاءات ) SK(معيار الكفاءة ستة هي بني مالءمة الوصف املادي مع املكونات الفرعية ال

، ودقة املواد ، وإتقان املواد ، واالستخدام الثقايف ، والتدريب والتقييم باإلضافة )KD(األساسية 
.حيتوي كل مكون فرعي على عنصر تقييم خمتلف. إىل مواد اإلثراء

والكفاءات ) SK(معيار الكفاءة مع املكون الفرعي األول هو مالءمة وصف املادة 
يف هذا القسم . جيب أن يشري كل موضوع إىل هذه الكفاءة اليت متت صياغتها. )KD(األساسية 

.املقدمة تتوافق مع أهداف التعلم، يتمتع كتاب بقيمة ممتازة ألن املادة 
كاملة يف هذا اجلانب ، حتصل مجيع الكتب الدراسية على درجات. الثاين هو دقة املادة

بينما بالنسبة إىل جانب التوضيح يوجد بالفعل بعض ولكن ما زال . علم النحو والكالمناحيةيف 
.هناك بعض الذين مل يتم تزويدهم مبعلومات حول األخبار ، وبعضها مل يتم توضيحه

. على مواد تتوافق مع تطور اللغة العربيةهذا الكتابحيتوي. الثالث هو التحديث املادي
ثل ، فإن األمثلة واحلاالت اليت يتم تقدميها دقيقة أيًضا مع مزيج من األمثلة اليت تتوافق مع وبامل

ومع ذلك ، هناك أيضا نقاط ضعف مبا يف ذلك عدم . ظروف إندونيسيا والدول العربية أيًضا
إىل جانب ذلك ال تزال هناك املراجع . استخدام الرسوم التوضيحية والصور لدعم تسليم املواد

.لقدمية اليت تستخدما
بالنسبة لنطاق املواد اليت تناسب هذا الكتاب ، فإن القيمة تقريبًا الرابع التوافق الثقايف

.مثالية ألن األمثلة يف هذا الكتاب مأخوذة أيًضا من الثقافة احمليطة بالطالب
كن ولاملهارةلتدريبات تعزيز هذا الكتاب هو متاح لكل. خلامس هو التدريب والتقييم

للحصول على مواد التخصيب من املفردات جيدة بالفعل . السادس هو مادة ختصيب
بالنسبة لكل مهارة ، يتم إعطاء . فضال عن املواد ختصيب القواعد اليت يتم تقدميها كاملة مع أمثلة

.مادة التخصيب أيًضا جيًدا
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تقييم اجلودى من تقدمي الكتاب املدرسي فاهر لوبيس وأخرون) ٢

٦.٢جدول 
تقييم الجودى من تقديم الكتاب المدرسي فاهر لوبيس وأخرون

سبب التقييم نتيجة احلبوب الفرعيةمكون
املبني هو ثابت دائما تقدميالنظاميات 

ولكن التشمل مقدمة يف كل فصل، 
يف األول الفصل

٤ النظامياتتقدمي ٨٠امليكانيكيةتقدمي

املواد واألمثلة والتمارين متماسك تقدمي 
من السهل إىل الصعب، من أبسط إىل

املعقد

٤ التقدميمتماسك 

مع الفصل٤يتكون هذا الكتاب من 
عدد غري متساو من الصفحات يف كل 

ولكنها تتعلق بعمق املادة . فصل
املقدمة 

٤ نبني الفصلالتواز 

الكفاءات يتضمن هذا الكتابال
مقدمة للفصل و .)KD(األساسية 
تدريب الشامل حول كل والتقييم وال

مهارة اللغة العربية يف كل فصل

٢ .النظاميالفصل

التمارين لكل كفاءة كفاءة لغة واحدة 
ولكن هناك . حبيث تكون متنوعة

٣ تنوعة من جمموعة م
تارينالتم

اليقرتن اجلملة اإلرشادات اليت تظهر  ٢ التعلم التعلم القائم على  التعلمتقدمي

١٧أنظر اىل صورة ٨٠
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. على غرض املواد اليت اإلندونيسية
حّىت يتم اخللط بني الطالب عند 

التعلم بشكل مستقل

-تفاعلية(النشاط 
)مشاركة

ولكن إن املواد املقدمة تصاحبها صور 
التزال رتيبة

٣ يع املشاركة الطالب تشج
للتعلم املستقل أو 

اجلماعي
مجيع الدورات والتقييمات التعطي 

اإلندونيسية حبيث لغة املقدمة دائمًا بال
تشجع الطالب على تعلمها بأنفسهم 

أو جمموعة 

٢ تشجيع التفكري النقدي 
٨١واإلبداعي واإلبداعي

اد املو من املفردات مثّ سلسلة تبدأ 
اإلستماع واملفردات واحلوار واملفردات 

.والقراءة وتركييب واألخر كتابة

٤ قسم متماسك الفصل وال
والفقرة

املقدمة يف كل فصل يعكس املواد
.وحدة سليمة أي موضوع تعلم واحد

٤ سالمة ومتاسك معىن يف 
هذا الفصل، والقسم، 

والفقرة
املقدمة يف هذا الكتاب سوى إعداد 

بينما ال . املدرسي والغرض منهالكتاب 
. وصف املادة وطريقة التعلمتقدمييتم 

باإلضافة هذا الكتاب ال يشمل سنة 
.نشر أيضا

٢ ٨٢مقدمة التقدمياكتمال 
التقدميي

والكفاءات ) SK(معيار الكفاءة إغفال
.)KD(األساسية 

١ مقدمة

٢٣أنظر اىل صورة ٨١
٢٤أنظر اىل صورة ٨٢
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يتضمن تعليمات اليف هذا الكتاب 
دام هذا الكتابالستخ

١ الستخدام تعليمات
الكتاب

جدول احملتويات هنا مطبوع مع
متماسك

٤ احملتوياتجدول

إدراج الصور والرسوم التوضيحية 
واجلداول املقدمة لدعم إيصال املواد

لتكون مفهومة بسهولة

٤ الصور  والرسوم 
التوضيحية، اجلدول

ولكن ال اإلستماع املوادقد يُتقدم 
زال يدوي ي

٣ املواد السمعية

الرجوع إليها كل كتابيتمضن كل ٤ مرجع 
إغفال املصطلحات  ١ املصطلحات

املؤشرإغفال ١ مؤشر
٤ ٨٣مراجع 

الثة مكونات يتكون من ثتقدميمن اجلدول أعاله ، من املعروف أن مكون تقييم اجلدوى لل
التقدميي ، العروض التقدميية التعليمية وميزات التقدمياملكونات الفرعية الثالثة هي تقنيات . فرعية

.مث هناك نقاط تقييم ذايت لكل مكون فرعي. التقدمييالتقدمي
تقدمي، هذا الكتاب جيد ، ولكن بالنسبة لالتقدميبالنسبة لتقنية . األول هو تقنية التقدمي

يف كل )KD(والكفاءات األساسية ) SK(معيار الكفاءة ، هناك مقدمة أقل ، وال تتضمن املواد
باإلضافة إىل ذلك . فصل

ألن هذا الكتاب يف . هذا الكتاب يعترب التعلم غري جيدتقدميل. الثاين هو تقدمي التعلم
لة ال يرافقه ترمجة إندونيسية لذلك هذا جيعل توفري املواد أو تعليمات حول العمل على مشك

.للقيام أو دراسة الكتابمهتمالطالب مرتبكني وليس

٢٠أنظر اىل صورة ٨٣
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قائمة مثل . التقدميي الكامل ، أعطى الكتاب جيداتقدميلل. الكاملالتقدميوالثالث هو 
لى ولكن إلدخال هذا الكتاب ، فإنه ال يزال غري قادر ع. أو جدول احملتويات أو الغرضاملرجع 

والكفاءات ) SK(معيار الكفاءة باإلضافة إىل ذلك ، يتم تضمني . شرح وصف املادة املوجودة فيه
.ال يوجد مسرد ، تعليمات لالستخدام ومؤشرات يف الكتاب. يف كل فصل)KD(األساسية 

الكتاب املدرسي فاهر لوبيس وأخرونلغةتقييم اجلودى من ) ٣

٧.٢جدول 
كتاب المدرسي فاهر لوبيس وأخرونلغة الالجودى من تقييم 

سبب التقييم نتيجة احلبوب الفرعيةمكون
اجلملة املستخدمة متثل نًصا منطقًيا 

لغة التدريس اليت تشمل مل يكن ولكن
مصبوحا باستخدام لغة التعليمات 

)إندونيسيا(

٣ ٨٤بنية اجلملة دقةدقة

اجلملة املستخدمة يف هذا الكتاب 
تستخدم مجل إجيابية ونشطة إلعطاء 
دور اجلهل والتحفيز للطالب لدراسة 

هذا الكتاب

٤ فعالية اجلملة

املصطلحات اليت يتم استخدامها بدقة 
ةالعربياللغة وفقا لقواعد

٤ مصطلح صالبة

الرسالة املنقولة يف مادة الكتاب 
مع باستخدام العربية الفصحة 
. الفهمحمتويات مواد بسيطة وسهلة 

٣ ٨٥التفاهم للرسائل التواصل

٢١أنظر اىل صورة ٨٤
٢١أنظر اىل صورة ٨٥
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كما تستخدم التعليمات أيًضا اللغة 
اللغة ترمجةليست العربية ولكن هناك 
خيلط الطالباإلندونسيا  لذلك 

فقط ولكن املادة كلها حتريفحمتويات 
اليستخدم ترمحة اللغة هناك بعض 

اإلندونسيا حّىت خيلط الطالب

٣ النحويةالقواعد اللغةمالءمة قواعد

الفصحةاستخدام اللغة العربية  ٤ اهلجاءأحكام 
املفاهيم تقدمياللغات املستخدمة يف 

والتمارين وفقا ملستوى املادية واألمثلة 
هناك أن ولكن . املدرسة الثانوية

اليكون أمر أو تعليمات مصحوبا لغة 
التدريس إندونيسيا

٣ مستوى التطور الطالب 
٨٦كريةالف

تطوير املطابقة بني 
الطالب

اللغة املستخدمة يف كتابة املواد تبدأ 
الظروف البيئية من األشياء القريبة من

العمل، اسم املدينة حنو. للطالب
معني هو اسم املدينة والعمل يف

اندونيسيا

٤ مستوى املطابقة للتطور 
االجتماعي العاطفي 

للطالب

. يتكون مكون تقييم اجلدوى اللغوي من أربعة مكونات فرعية للتقييمقد دول من اجل
. املكونات الفرعية األربعة هي الدقة والتواصل ومالءمة قواعد اللغة ومدى مالءمة تطوير الطالب

.بعد ذلك ، تشتمل املكونات الفرعية األربعة على عدد من نقاط التقييم
ة هذا الكتاب جيدة ، من حيث فعالية اجلملة دق. املكون الفرعي األول هو الدقة

مع استخدام اجلمل اإلجيابية والنشطة وذلك لتوفري التشجيع والتحفيز للطالب . ومطابقة املصطلح

٢١أنظر اىل صورة ٨٦
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أما بالنسبة إىل دقة بنية اجلملة ، فإن هذا الكتاب ال يزال غري جيد ألنه يف . لدراسة هذا الكتاب
.معىن اإلندونيسيةإعطاء األوامر أو التعليمات ال يعطى 

الغرض من التواصل يف هذه احلالة هو توصيل . املكون الفرعي الثاين هو االتصال
تستخدم اللغة املستخدمة يف هذا الكتاب لغة. الرسائل اليت يسهل فهمها يف هذا الكتاب

باإلضافة إىل هذه التعليمات والتعليمات . مع حمتوى مادي بسيط وسهل الفهمالفصاحة
استخدام لغة التدريس يف الكتاب مهم . باإلندونيسية ، مما يسهل األمر على الطالباملصحوبة

. فهم اللغة العربية هي اللغة الثانية للطالب. جدا
فيما يتعلق باملثقفني ، ال يزال هذا . العنصر الفرعي األخري هو مالءمة تطوير الطالب

ولكن . مل ترتجم حىت خيلط الطالبالكتاب غري جيد ألن هناك عدة لغات جيب ترمجتها ولكن 
من وجهة نظر اجتماعية عاطفية فمن اجليد بسبب استخدام األمثلة والتمارين املأخوذة من 

. الظروف االجتماعية اليت تتوافق مع ظروف الطالب

تقييم اجلودى من رسم الكتاب املدرسي فاهر لوبيس وأخرون) ٤

٨.٢جدول 
درسي فاهر لوبيس وأخرونتقييم الجودى من رسم الكتاب الم

سبب التقييم نتيجة احلبوب الفرعيةمكون
الكتاب . ISOوفقا ملعيار هذا الكتاب 

٢٥٠× ١٧٦(B٥هو معيار حجم 
مع التسامح من االختالفات . ملم

)٢٢-٠mm .( حجم الكتاب هو
× ١٨٥/ سم ٢٦.٥س ١٨.٥
ملم٢٦٥

٤ جحم الكتابمالءمة ٨٧جحم الكتاب

حجم الكتاب وفقا للمواد املقدمة من  ٤ مع جحم مالءمة
٢٦-٢٥ة أنظر اىل صور ٨٧
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قبل احملتوى املادي كتاب
كتابجلدتصميم

جحم التخطيط للوجه والظهر والغطاء 
اخللفي له وحدة مع اللون الذي يهيمن 

عليه السماء الزرقاء

٤ حجمللتخطيط
هيكلة لتغطية الوجه 
والظهر و العودة لديها 

وحدة 

كتابالختطيط

لون بشرة الوجه قائم على األزرق مث 
يتم اجلمع بني السماء مع األلوان 
الزاهية اليت جتعل االنطباع مزدحم 
للغاية وكذلك اللون اخللفي جنبا إىل 

.جنب مع األصفر

٣ ترتيب التخطيط على 
غالف الكتاب والظهر 
والظهر يناسب أو 
ينسق ويعطي انطباًعا 

إيقاعًيا جيًدا 
. كتاب هو تدرج أزرق مساويوجه ال

جو منطقة الشرق اخللفية هي يف
تصميم الزخرفة أقل جاذبية . األوسط

لذلك مل يكن لديكمنظور خيدا

٢ يظهر مركزًا جيًدا 
تقدميوواضًحا لل

: حجم ختطيط اجللد الذي يتضمن
و توضيح العمود ومكان النشر عنوان 

متوازن للتخطيط موقع و وفقا
وسنة النسبة للشعار ولكن ب. احملتويات

غري املدرجة يف النشر واملؤلف 
هذاكتاب

٣ تركيبة املقاسات 
عنوان ، مؤلف ، (

رسم توضيحي ، شعار 
مبا يتماشى مع ) ، إخل

ختطيط احملتويات

تركيب وحجم ختطيط من جلد 
العنوان، املؤلف، والرسوم : الكتب

التوضيحية، الشعارات وغريها مبا 
يتناسب مع حجم  كتاب

٤ عناصر ختطيط احلجم
يتناسب مع حجم 

الكتاب
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الصورة ليست التعلم احلايل تقدمي
العربية

٢ ختطيطالعناصراللون
متناغم وتوضيح وظيفة 

مادة حمتوى ( 
)الكتاب

شاشة ملونة يشري اللون الذي مزدمحة 
ألن العديد من استخدام انواع اللون

٢ تبايًنا جيًدا

وحمتوى تصميم املظهر على الغطاء
وفقا لنمط تقدميالكتاب يتم 

٣ مظهر ختطيط طتسق

واحدوهناك تصميم واجللودكتاب  ٤ العناصر املواقع ختطيط 
ثابت يف سلسلة كتاب

احلروف املستخدمة هي مثرية لالمهتمام وسهلة القراءة
حجم اخلط يف عنوان الكتاب أكثر 

هيمنة من الكتابات األخرى
٤ حجم اخلط من 

ين أكثر مهيمنة العناو 
مقارنًة باسم املؤلف (

)والناشر والشعار

الطباعة غالف 
الكتاب

تبايًنا مع ) أزرق(لون عنوان الكتاب 
)أخضر(اخللفية 

٤ من لون العنوانتباين
اللون اخللفي

أحرف على غالف الكتاب حيتوي 
حجم التناسبيةعلى

٤ حجم الرسالة التناسبية 
الكتابحبجميقارن

تواضعاحرف م
وغني من مزيج احلرف حّىت باستخدام ن
أعجب بدقة

٤ يستخدم كثري من ال
مزيج احلروف

حرف زخرفة وتزننيال ترتدي  ٤ ستخدم احلرف ال ي
زخرفة وتزيني

نوع املظهر األحرف على الغطاء  ٤ فقامع حمرف للكتاب 
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وحمتويات الكتاب ال تتفق املواد (ملواد الكتاب 
)يف حمتوى الكتاب

تعكس حمتويات الكتاب
توضيح الكتب ال تصف حمتويات 
الكتاب  ألنه جمرد صورة جلو منطقة 

الشرق األوسط

٢ التوضيح ميكن وصف 
التعلم/ املواد احملتوى 

التوضيح غالف 
الكتاب

أن رسم التوضيحي يقرب ان يعترب 
هذا الكتاب سيتعّلم اللغة العربية 
لكنها ما زالت ال تظهر على الشخص 

ي يستعمل هذا الكتابالذ

٣ الرسوم 
التوضيحيةللكشف 
عن طبيعة األشياء

صورة جمردألن ي غري واقعالتوضيح
للغالف اجلوي يف الشرق األوسط

٣ يف الشكل واللون
واحلجم نسبيا واقع 

حبقيقة املوضوع
تصميم احملتويات الكتاب

ختطيط متسق ختطيط حمتويات 
الكتاب

، عنوان(التخطيطعناصرتنسيق
، أساسيةكلمات، فرعيةعناوين
يف كل )الخ، التوضيحمفهومخرائط

فصل متسقة متاما

٤ التخطيطعلىميزات
النمطأساس

.بوضوح كمسافة أو مسافة بادئة
٤ الفصل بني فقرة 

واضحة

منفصل مع الصفحة النهائية نص
صفوف٥التالية حوايل 

٤ املسافة بني الفقرات 
مناسبة وال توجد أرملة 

أو يتيم
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ثابت على منط تقدميعناوين الفصول
وختطيط كل فصل

٤ وضع العنوان واملكافئ 
املقدمة ، جدول (

) احملتويات ، إخل
متناسقة

متناغمعناصر ختطيط
العنوان ، عنوان (ختطيط التصميم 

القسم الفرعي ، النص املوضح 
رقم الصفحة يف هذا الكتاب واحلاجز و 

)متناسقة

٤ حقول الطباعة 
واهلوامش املتناسبة 
متناسقة مع حجم 

الكتاب
بني النصوص والرسوم التقدمي

التوضيحية يف صفحة واحدة ولكن ال 
يزال هناك بعض الصفحات اليت ال 

صفحة واحدة توجد على

٣ ص بني الناملساقات
والرسوم التوضيحية

مناسبة

مع ترتيب الصفحات الفردية 
جنبا إىل جنب الصفحات الفردية

.بشكل متناسب

٤ صفحتني بني امشاهل
جنب مع جنًبا إىل

جنب نسبيا
شكل وحجم معبأة مع جيدة ولكن 

بأسود وللحصول على اللون يهيمن 
أبيض

٣ مالءمة من األشكال 
واأللوان وختطيط حجم

سيب واملظهر عناصر ختطيطالتن
يتم كتابة عناوين الفصول بالكامل، 

مصبوحا بأرقام الفصل
٤ عنوان الفصل

كتابة الرتمجات املصاحبة يتم تقدميها 
املواد تقدميوفقا للتسلسل اهلرمي ل

التعليمية

٤ الفصلترمجات
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وضع األرقام وفقا ألمناط التخطيط ٤ / عدد الصفحات 
األوراق

ملواد كلها تقريبا باستخدام اتقدمي
الرسوم التوضيحية

٤ التوضيح

مل ترافق الرسم التوضيحي باملعلومات ١ وصف الصورة 
)التسمية التوضيحية(

قليال من املساحة البيضاء اليت يتم 
توفريها

١ مساحة بيضاء

ختطيط تسرع التفاهم
وضع الزخرقة والتوضيح كخلفية الختل 

ام الصفحاتالعنوان والنص وأرق
٤ / الديكور التوظيف 

التوضيح كخلفية ال 
نص ختل العنوان وال
وأرقام الصفحات

والرسوم التنسيب وترمجاتعناوين
التوضيحية والوصف ال تتعارض مع 

الفهم

٤ التنسيب عناوين
والرسوم وترمجات

التوضيحية والوصف ال 
تتعارض مع الفهم

الطباعة البسيطة تابحمتويات الكطباعة
times newيستخدم ثالثة احرف وهي 

roman, arial blasck dan traditional
Arabic

٤ يستخدم من حمروفال

ستخدم احلرف زخرفة وتزينيال ي ٤ ستخدم احلرف ال ي
زخرفة وتزيني

جريئة (ستخدام االختالفات حروف ا
)رأس املالو رأس مال صغري ومائلة و 

٤ ستخدام االختالفات ا
ريئة ومائلة ج(حروف 

رأس و رأس مال صغري و 
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)املال
إمكانية القراءة النموذجية

يرتدى حروف الكبرية وقفا ملستوى 
تعليم الطالب

٤ احلروف الكبرية وفًقا 
ملستوى تعليم الطالب

يستخدم اخلطوط وقفا بكتابة املواد 
الكتاب

٤ اخلطوط وفًقا ملواد
الكتاب

كتابتركيب النص وقفا جبحم التقدمي ٤ النص تركيبتقدمي
وفًقا لراحة قراءة 
مستوى الطالب ال 

حرًفا٧٨يقل عن 
يكتب الكتابة العربية باستخدام 

املساقة العادية
٤ املسافة بني خطوط 

ةالنص العاديترتيب 
ليس ضيق جدا وليس ضعيف جدا ٤ مساحة اخلط العادي 

أو تقنني األحرف
التسلسل اهلرمي للعناوين واضحة 
ملحوظ مع خمتلف اخلطوط واألحجام 

واالختالفات

٤ التسلسل / دراسة 
اهلرمي للعناوين 

واضحة ومتسقة
يقّدم مبناسبة واليستخدم خطوط ضوء ٤ التسلسل / الدراسة 

اهلرمي للعناوين 
تتناسب

وليس هناك تدفق األبيض يف تركيب 
النص

٤ وليس هناك تدفق 
األبيض يف تركيب 

النص
مة يف هذا الكتاب اليزيد اقطاع الكل

خطوط٢من 
٤ احلد األقصى للقطع 

خطوط٢من 
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توضيح املواد وسهلة الفهم
الرسوم التوضيحية والصور ليست  

كاملة جدا
٣ قادرة على كشف معىن 

أمهية كائن/ 
التوضيحية دقيقة وتناسبية ٤ من متناسبةمنوذج

وحجم مناسب حقيقةوشكل ٤ وحجم مناسب وشكل
واقعيةحقيقة أو مع

للمحتوى يثري جاذبيةوالتوضيح
اليتم تقدمي مجيع الرسوم التوضيحية 

باستمرار
٣ الرسوم التوضيحية 

اإلمجايل مطابقة
اخلدوش خط وشركة خطوط املسح 

واضح
٤ اخلدوش خط وشركة 

خطوط املسح واضح
هذا الكتاب يهيمن باللون األسود 

واألبيض
٢ مبدعة وحيوية

جد ثالثة مكونات فرعية لتقييم الرسومات ، وهي حتديد حجم الكتاب ، وتصميم تو 
. اجللد الكتايب ، وكذلك تصميم حمتويات الكتاب

. ISOوفقا ملعيار هذا الكتاب بالنسبة للمكون الفرعي األول هو حجم الكتاب ،
). ملم٢٢-٠(مع التسامح من االختالفات . ملم٢٥٠× ١٧٦(B٥الكتاب هو معيار حجم 

ملم٢٦٥× ١٨٥/ سم ٢٦.٥س ١٨.٥حجم الكتاب هو 
يف تصميم اجللد هلذا . أما بالنسبة للمكون الفرعي الثاين ، فيتم تصميم كتاب اجللد

الكتاب هناك ثالثة أجزاء من التقييم ، وهي ختطيط جلد الكتاب ، وطباعة غالف الكتاب 
. وتوضيح غالف الكتاب

األلوان املستخدمة . لون الغالف مع وجود ألوان أخرىيهيمن لون السماء على مظهر 
اخللفية املعروضة يف الكتاب ليست . هي األلوان الزاهية اليت تبدو مزدمحة وجتعل انطباًعا أقل إيقاًعا

. من حيث وجهة نظر هذا الكتاب أيضا ليس لديه زاوية جيدة. سوى صورة حلالة الشرق األوسط
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هذا الرأي ال يقدم وشرح أن هذا . الرسوم التوضيحية امللونةبسبب عدم وجود دقة والتباين يف
أما بالنسبة للتخطيط ليست جيدة ألنه يف هذا الكتاب ال . الكتاب هو كتاب باللغة العربية
إىل جانب هذا الكتاب متناسق يف . لكن التصميم يتناسب. يشمل سنة النشر ومدينة النشر

.وضع ختطيط للعناصر يف كتاب سلسلة واحدة
ويرتبط ذلك مبظهر احلروف املستخدمة إلعطاء رسالة جللد . التايل لتغطية كتاب الغالف

ولكن . يستخدم هذا الكتاب رسائل تصميم بسيطة وسهلة القراءة تتسم بالبساطة. الكتاب
.بالنسبة للرسائل يف عنوان الكتاب مل يسيطر على غالف الكتاب

يف . دور مهم كمفتاح جلذب انتباه القراءغالف الكتاب له . مث غالف الكتاب التوضيح
هذا الغطاء ، استخدام الرسوم التوضيحية اليت هي فقط يف شكل كتابة يف شكل جو يف بلد 

لذا فإن الرسم التوضيحي قد مت توضيحه قليًال لكنه مل يظهر بعد من الذي مت . الشرق األوسط
.استخدام الكتاب له

يتعلق ذلك بتخطيط . تصميم حمتوى النصبالنسبة للمكون الفرعي األخري ، يتم
بشكل عام ، فإن ختطيط حمتويات الكتاب يدور . حمتويات الكتاب والطباعة حملتويات الكتاب

بشكل عام ، . حول تصميم متناسق ومتناغم وموضع ومظهر وختطيط يزيد من سرعة الفهم
ذلك ، ال باإلضافة إىل. التصميم جيد ولكن هناك عدة صفحات يف شكل صفحات فارغة

بعضها ال يرافقه حىت . يقرتن الرسم التوضيحي بتعليق أو وصف جيعل األمر سهًال على الطالب
.الرسوم التوضيحية لشرح املواد التعليمية

أما بالنسبة للطباعة حملتويات الكتاب ، فإن هذا الكتاب جيد ألنه يستخدم اخلطوط 
. ات حبيث يتضمن هذا الكتاب كتًبا بسيطةفقط وال يستخدم أيًضا اخلطوط الزخرفية والديكور 

ولكن لتوضيح ذلك ، . 
. باإلضافة إىل اجلانب اإلبداعي ، فإنه ينقص أيًضا ألنه أسود وأبيض فقط. فإنه ال يزال غري جيد

. تمرارالرسوم التوضيحية مل يتم تقدميه باستقدمي
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الباب الرابع
اللغة العربية بالمدرسة الثانوية للصف العاشركتاب المدرسيمقارنة  ال

.أحمد ضياء الحق وفاهر لوبس وأخرونتحت المؤلف 

م قارلألس مقياام باستخدلوصفيالتحليلاسيرالدب الكتاافيداة ألن امكوتقييمم يستخد
:تفسري مقياس ليكرت هو. نات النصيةالغرض من هذا هو تسهيل إجراء املقار . ٤- ١

أقل= ١

كاف= ٢

جيد= ٣

جيد جداً = ٤

جودة قارن كل يأوًال ، . يف إجراء املقارنات بني هذين الكتابني يستخدم املؤلف عدة خطوات
مث بعد مقارنة الكتاب النصي بشكل ). رسوميةو لغة تقدميي و تقدميحمتوى و (اب أوًال مع كلٍّ منهما كتال

.املكونناحيةمجيع عام من

المقارنة بين جودة الكتب من كل مكون . أ

سيتم تقدمي ما . واخلطوة األوىل هي مقارنة جودة الكتب املدرسية لكل عنصر من عناصر التقييم
.التقييمناحيةيلي يف جدول النتائج لتقييم الكتابني املدرسيني من كل جانب من 

٧٣



٧٥

تاب الكاحملتوياتجدول عنصر . ١

١.٣جدول 

الكتابالمحتوياتجدول عنصر 

لوبيس فاهر
وأخرون

أمحد ضياء 
احلق احلبوب منرة

٤ ٤ مطبقة باألهداف التعليمي ١
٤ ٤ مدى املادة  ٢
٤ ٤ حمتوى العمق ٣
٤ ٣ دقة النحوية ٤
٤ ٤ دقة املصطلحات والكالم ٥
٢ ٣ دقة الصور والرسوم التوضيحية ٦
٤ ٤ العربيةمع تطور اللغة ٧
٤ ٤ أمثلة وحاالت دقيقة عينات ومواد حالة ٨
٣ ٢ الرسوم التوضيحية الفعلية والرسوم التوضيحية ٩
٤ ٤ مواد السهلة ١٠
٣ ٣ أمثلة من األمثلة والرسوم التوضيحية واملراجع الدقيقة ١١
٣ ٣ األمثلة واحلاالت اإلندونيسية والعربية ١٢
٢ ٣ حتديث األدب ١٣
٤ ٤ تبادلة بني املفاهيمم ١٤
٣ ٣ تغطية والرؤية القومية ١٥
٤ ٣ مترينات التقوية ١٦
٢ ٤ تقييم ١٧
٤ ٤ مواد إثراء املفردات ١٨
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٤ ٤ مواد اثراء النحوية ١٩
٤ ٤ مواد اثراء املهارة ٢٠
٧٠ ٧١ عددة

الكتابتقدمييتقدمياجلدول عنصر. ٢

٢.٣جدول 
الكتابتقديمالجدول عنصر 

لوبيس اهرف
وأخرون

أمحد ضياء 
احلق احلبوب منرة

٤ ٤ النظامياتتقدمي ١
٤ ٤ التقدميمتماسك  ٢
٤ ٤ التوازنبني الفصل ٣
٢ ٣ .الفصل النظامي ٤
٣ ٣ جمموعة متنوعة من التمرينات  ٥
٢ ٤ )مشاركة-تفاعلية(التعلم التعلم القائم على النشاط  ٦
٣ ٢ علم املستقل أو اجلماعيتشجيع املشاركة الطالب للت ٧
٢ ٤ تشجيع التفكري النقدي واإلبداعي واإلبداعي ٨
٤ ٤ متماسك الفصل والقسم والفقرة ٩
٤ ٤ سالمة ومتاسك معىن يف هذا الفصل، والقسم، والفقرة ١٠
٢ ٢ مقدمة ١١
١ ٣ مقدمة ١٢
١ ٤ تعليمات الستخدام الكتاب ١٣
٤ ٤ جدول احملتويات ١٤
٤ ٤ ر  والرسوم التوضيحية، اجلدولالصو  ١٥
٣ ٣ املواد السمعية ١٦
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٤ ٤ مرجع  ١٧
١ ٤ املصطلحات ١٨
١ ١ مؤشر ١٩
٤ ٤ مراجع  ٢٠
٥٧ ٦٩ عددة

الكتاباللغةجدول عنصر.٣

٣.٣جدول 
جدول عنصر اللغة الكتاب

لوبيس فاهر
وأخرون

أمحد ضياء 
احلق احلبوب منرة

٣ ٣ بنية اجلملة ١
٤ ٤ عالية اجلملةف ٢
٤ ٤ مصطلح صالبة ٣
٣ ٤ التفاهم للرسائل ٤
٣ ٣ القواعد النحوية ٥
٤ ٤ أحكام اهلجاء ٦
٣ ٣ مستوى التطور الطالب الفكرية ٧
٤ ٤ مستوى املطابقة للتطور االجتماعي العاطفي للطالب ٨
٢٨ ٢٩ عددة
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الكتابالرسم البياين جدول عنصر. ٤

٤.٣جدول 
صر الرسم الكتابجدول عن

لوبيس فاهر
وأخرون

أمحد ضياء 
احلق احلبوب منرة

٤ ٣ مالءمة جحم الكتاب ١
٤ ٤ مالءمة جحم مع احملتوى املادي كتاب ٢
٤ ٤ للتخطيط حجم هيكلة لتغطية الوجه والظهر و العودة 

لديها وحدة  ٣

٣ ٤ ترتيب التخطيط على غالف الكتاب والظهر والظهر 
ويعطي انطباًعا إيقاعًيا جيًدا يناسب أو ينسق 

٤

٢ ٢ تقدمييظهر مركزًا جيًدا وواضًحا لل ٥
٣ ٣ عنوان ، مؤلف ، رسم توضيحي ، (تركيبة املقاسات 

مبا يتماشى مع ختطيط احملتويات) شعار ، إخل ٦

٤ ٤ احلجم عناصر ختطيط يتناسب مع حجم الكتاب ٧
٢ ٢ مادة ( فة اللون العناصر ختطيط متناغم وتوضيح وظي

)حمتوى الكتاب ٨

٢ ٤ تبايًنا جيًدا ٩
٣ ٣ مظهر ختطيط طتسق ١٠
٤ ٤ العناصر املواقع ختطيط ثابت يف سلسلة كتاب ١١
٤ ٤ مقارنًة باسم (حجم اخلط من العناوين أكثر مهيمنة 

)املؤلف والناشر والشعار ١٢

٤ ٤ لون العنوانتباين من اللون اخللفي ١٣
٤ ٤ التناسبية يقارن حبجم الكتابحجم الرسالة ١٤
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٤ ٤ اليستخدم كثري من مزيج احلروف ١٥
٤ ٤ ال يستخدم احلرف زخرفة وتزيني ١٦
٤ ٤ املواد يف حمتوى (فقامع حمرف للكتاب ملواد الكتاب 

)الكتاب ١٧

٢ ٢ التعلم/ التوضيح ميكن وصف املواد احملتوى  ١٨
٣ ٣ ألشياءالرسوم التوضيحيةللكشف عن طبيعة ا ١٩
٣ ٣ يف الشكل واللون واحلجم نسبيا واقع حبقيقة املوضوع ٢٠
٤ ٣ النمطأساسالتخطيطعلىميزات ٢١
٤ ٤ الفصل بني فقرة واضحة ٢٢
٤ ٤ املسافة بني الفقرات مناسبة وال توجد أرملة أو يتيم ٢٣
٤ ٢ املقدمة ، جدول احملتويات ، (وضع العنوان واملكافئ 

متناسقة) إخل ٢٤

٤ ٤ حقول الطباعة واهلوامش املتناسبة متناسقة مع حجم 
الكتاب ٢٥

٣ ٣ املساقات بني النص والرسوم التوضيحية مناسبة ٢٦
٤ ٤ اهلامش بني صفحتني جنًبا إىل جنب مع جنب نسبيا ٢٧
٣ ٣ مالءمة من األشكال واأللوان وختطيط حجم ٢٨
٤ ٣ عنوان الفصل ٢٩
٤ ٤ ترمجات الفصل ٣٠
٤ ٤ األوراق/ عدد الصفحات  ٣١
٤ ٤ التوضيح ٣٢
١ ١ )التسمية التوضيحية(وصف الصورة  ٣٣
١ ١ مساحة بيضاء ٣٤
٤ ٤ التوضيح كخلفية ال ختل العنوان / الديكور التوظيف  ٣٥
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والنص وأرقام الصفحات
٤ ٤ عناوين التنسيب وترمجات والرسوم التوضيحية والوصف 

ال تتعارض مع الفهم ٣٦

٤ ٤ اليستخدم من حمروف ٣٧
٤ ٤ ال يستخدم احلرف زخرفة وتزيني ٣٨
٤ ٤ جريئة ومائلة ورأس مال (استخدام االختالفات حروف 

)صغري ورأس املال ٣٩

٤ ٤ احلروف الكبرية وفًقا ملستوى تعليم الطالب ٤٠
٤ ٤ اخلطوط وفًقا ملواد الكتاب ٤١
٤ ٤ راءة مستوى الطالب ال تركيب النص وفًقا لراحة قتقدمي

حرًفا٧٨يقل عن  ٤٢

٤ ٤ املسافة بني خطوط ترتيب النص العادية ٤٣
٤ ٤ مساحة اخلط العادي أو تقنني األحرف ٤٤
٤ ٤ التسلسل اهلرمي للعناوين واضحة ومتسقة/ دراسة  ٤٥
٤ ٤ التسلسل اهلرمي للعناوين تتناسب/ الدراسة  ٤٦
٤ ٤ تركيب النصوليس هناك تدفق األبيض يف ٤٧
٤ ٤ خطوط٢احلد األقصى للقطع من  ٤٨
٣ ٣ أمهية كائن/ قادرة على كشف معىن  ٤٩
٤ ٤ منوذج من متناسبة ٥٠
٤ ٤ وشكل وحجم مناسب مع حقيقة أو واقعية ٥١
٣ ٣ الرسوم التوضيحية اإلمجايل مطابقة ٥٢
٤ ٤ اخلدوش خط وشركة خطوط املسح واضح ٥٣
٢ ٢ يةمبدعة وحيو  ٥٤

١٩١ ١٨٩ عددة
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كل من الكتب تتحليل وتفسري لتعريف اجلودة  تقييم املذكورة أعاله، مث الباحثةإىلبناء على
:املدرسية كما يلي

مقارنة جودة حمتوى الكتاب املدرسي. )أ

التفسريات جلودة هذا . صنًفا من أدوات التقييم٢٠يف حمتوى أهلية املكون ، هناك 
:يالكتاب هي كما يل

٨٠= ٤× ٢٠:أعلى درجة
٦٠= ٣× ٢:٢٠درجة 
٤٠= ٢× ١:٢٠درجة 

٢٠= ١× ٢٠:أدىن درجة
أمحد ضياء احلق كتاب املدرسي: درجات التقييم جلدوى الكتابني املدرسيني هوعددة 

يضصل على درجةآخرونفاهر لوبيس و كتاب املدرسي، يف حني أن  ٧١على درجة حيصل
:ما بالنسبة لتفسري عدد من هذه الدرجات هيأ. ٧٠

٥.٣جدول 
المحتوياتجودةدرجة التفسير لجدول 

نتيجة درجة التفسريية
٣٩-٢٠ أقل
٥٩-٤٠ يكفي
٦٩-٥٠ جيدة 
٨٠-٧٠ جيد جدا

فاهر إىل اجلدول ميكن أن نرى أن جودة احملتوى كتاب أمحد ضياء احلق و بناء على
ضياء متفوقة على كتاب أمحدلكن كتاب فاهر لوبيس. موقع جيد جداً قه يفورفالوبيس وأخرون 

. احلق مع اختالف أحد رقم
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:٨٨ميكن حساب النسبة املئوية للكتبني باستخدام الصيغة

= ١٠٠%

النسبة املئوية= P:الوصف

F =قيمة الرتدد

N =عدد من القيمة

:لتفسري عدد من هذه الدرجات هياملئويةأما بالنسبة

٥.٣جدول 
لنسبة المئويةدرجة التفسير 

نتيجة درجة التفسريية
٢٥- ١% أقل

٥٠-٢٥% يكفي
٧٥-٥٠% جيدة 
١٠٠-٧٥% جيد جدا

املذكورة أعاله، فإنه ميكن أن يؤدي حمتوى نسبة نوعية هذه الكتب هي  إىل البيانات بناء على
:كمايلي

٧١
٨٠

١٠٠% = ٨٨، ٧٥%   : كتاب أمحد ضياء احلق     . أ
٧٠: كتاب فاهر لوبيس وأخرون .ب

٨٠ ١٠٠% = ٨٧,٥٠%
يهم لدألمحد ضياء احلقمن نتائج هذه النسب ، فإن كتب اللغة العربية اليت كتبها 

.فاهر لوبيس وأخرونحمتوى أفضل جودة مقارنة بالكتب املدرسية

:Metode Penelitian Pendidikanسوغييونو، ٨٨ Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D،١٣٧



٨٣

دة التقدميجونةرمقا)٢

التفسريات جلودة هذا . لتقييمأدوات امنًا بند٢٠ض لعروى اجدعنصرفييوجد
:الكتاب هي كالتايل

٨٠= ٤× ٢٠أعلى درجة 
٦٠= ٣× ٢٢٠درجة
٤٠= ٢×١٢٠درجة

٢٠= ١× ٢٠جةأدىن در 
حيصل كتاب أمحد ضياء : تقييم الدرجات جلدوى تقدمي كتابني دراسيني كالتايلعددة
يكون تفسري عدد . درجة٥٧على فاهر لوبيس وأدرجة ، يف حني حيصل كتاب ٦٩احلق على 

:النقاط كما يلي
٧.٣جدول 

التقديمجودةة التفسير لجدول درج
نتيجة درجة التفسريية
٣٩-٢٠ قلأ
٥٩-٤٠ يكفي
٦٩-٥٠ جيد 
٨٠-٧٠ جيد جدا

الكتب املدرسية ألمحد ضياء احلق تقدميعلى أساس اجلدول ، ميكن مالحظة أن جودة 
نقطة مقارنةً ١٢يتفوق كتاب أمحد ضياء احلق بفارق . يف وضع جيدفاهر لوبيس وأخرون و 

.بالكتاب املدرسي فاهر لوبيس وأخرون

تقدميالواردة أعاله، والنتائج ميكن احلصول على نسبة جودة إىل البياناتبناء على
: الكتب املدرسية على النحو التايل



٨٤

٦٩: كتاب أمحد ضياء احلق. أ
٨٠ ١٠٠% = ٨٦,٢٥%

٥٧: كتاب فاهر لوبيس وأخرون . ب
٨٠ ١٠٠% = ٧١,٢٥%

أفضل تقدميا جودة من نتائج هذه النسب ، فإن كتب أمحد ضياء احلق باللغة العربية هل
.مقارنة مع كتاب املدرسي لفاهر لوبيس وأخرون

مقارنة جودة اللغة ) ٣

تفسريات جودة هذا الكتاب . بنود من أدوات التقييم٨يف مكون جدوى اللغة يوجد 
:هي كالتايل

٣٢= ٤× ٨: أعلى نتيجة
٢٤= ٣× ٨: ٢درجة 
١٦= ٢× ٨: ١درجة 

٨= ١× ٨: أدىن نتيجة
كتاب من تأليف : عدد مكون تقييم الدرجات لألهلية اللغوية من الكتابان مها كالتايل

٢٨على فاهر لوبيس وأخرون نقطة ، يف حني حيصل كتاب ٢٩أمحد ضياء احلق حيصل على 
:إن تفسري عدد الدرجات هو كالتايل. درجة

٨.٣جدول 
اللغةجودةدرجة التفسير لجدول 

نتيجة فسرييةالتدرجة 
١٥- ٨ أقل

٢٣-١٦ كفى
٣١-٢٤ جيد 
٣٩-٣٢ جيدجًدا



٨٥

على أساس الطاولة ، ميكن مالحظة أن كال الكتابني ميتلكان جودة اللغة اللتني تتمتعان 
مع ى مقارنة مع فاهر لوبيس وأخرونلكن كتاب أمحد ضياء احلق لديه قيمة أعل. بوضع جيد

. نقطة١اختالف من 

يانات الواردة أعاله ، ميكن احلصول على نتائج النسبة املئوية جلودة لغة إىل الببناء على
:الكتاب املدرسي على النحو التايل

٢٩: كتاب أمحد ضياء احلق . أ
٣٢ ١٠٠% = ٩٠,٦٢%

٢٨: كتاب فاهر لوبيس وأخرون. ب
٣٢ ١٠٠% = ٨٧,٥٠%

جبودة لغوية أفضل مقارنًة يتمتع النسب ، فإن كتاب أمحد ضياء احلقمن نتائج هذه 
.فاهر لوبيس وأخرونبالكتب املدرسية

مقارنة جودة الرسم الكتاب) ٤

تفسريات جودة هذا . بنًدا من أدوات التقييم٥٤يف مكون جدوى الرسومات يوجد 
:الكتاب هي كالتايل

٢١٦= ٤× ٥٤: أعلى نتيجة
١٦٢= ٥٤x٣: ٢درجة 
١٠٨= ٥٤x٢: ١درجة

٥٤= ٥٤x١: أدىن نتيجة
حيصل  : إمجايل عدد نتائج التقييم هو مكون األهلية للرسومات من الكتابني املدرسيني

فاهر لوبيس وأخروننقطة ، بينما حصل كتاب املدرسة ١٨٩كتاب أمحد ضياء احلق على 
:هيبياين اجلدوىدرجة التفسري جلدول النتيجة من الرسم ال. ١٩١على درجة 

٩.٣جدول 
الكتابدرجة التفسير لجدول الرسم 

نتيجة يةالتفسري درجة 



٨٦

٩٤-٥٤ أقل
١٣٥- ٩٥ كفى

١٧٦-١٣٦ جيد 
٢١٧-١٧٧ جيد جًدا

. على أساس الطاولة ، ميكن أن يرى أنلهما نفس الصفات النحوية يف موقع جيد جًدا
حيتوي  . كتاب أمحد ضياء احلق بفارق نقطتنييتقدم قليالً علىفاهر لوبيس وأخرون لكن كتاب 

.نقطة١٨٩١٩١كتاب أمحد ضياء احلق على 

بناء على البيانات الواردة أعاله، والنتائج ميكن احلصول على نسبة الكتب املدرسية 
:على النحو التايلالرمسيجودة 

١٨٩: كتاب أمحد ضياء احلق. أ
٢١٦ ١٠٠% = ٨٧,٥٠%

١٩١: كتاب فهر لوبيس وأخرون. ب
٢١٦ ١٠٠%= ٨٨,٤٢%

بنوعية رسومات أفضل بقليل فاهر لوبيس وأخرونمن نتائج هذه النسب ، يتمتع كتاب 
.من كتاب أمحد ضياء احلق

أربع عناصر الجودىالكتب في مكونات مقارنة جودة. ب

اخلطوة التالية هي حتليل ومقارنة وتفسري . كل مكوناخلطوة األوىل هي حتليل وتفسرياملدرسيني يف
من نتائج التقييم أعاله ، فإن عدد درجات .جودة الكتاب املدرسي ككل من مكونات اجلدوى األربعة
:التقييم لكل مكون من عناصر جدوى الكتاب املدرسي هو

١٠.٣دول ج

مجموع نقاط أربعة عناصر الجدوى



٨٧

فاهر لوبيس وأخرون احلقأمحد ضياء مكونات
٧٠ ٧١ احملتويات
٥٧ ٦٩ تقدمي
٢٨ ٢٩ اللغة

١٩١ ١٨٩ الرسم
٣٤٦ ٣٥٨ عدد

بناء على اجلدول أعاله ، مت احلصول على معلومات عن عدد الدرجات اليت حصل عليها أمحد 
.٣٤٦على درجةفاهر لوبيس وأخرونكتاب بينما حصل ٣٥٨ضياء احلق 

إن تفسري جودة . مادة١٠٢تقييم من عناصر التقييم األربعة لوكان العدد اإلمجايل لبنود ا
:الكتاب املدرسي من إمجايل عدد بنود التقييم العامة هو كالتايل

٤٠٨= ١٠٢x٤: أعلى درجة
٣٠٦= ١٠٢x٣: ٢درجة 
٢٠٤= ١٠٢x٢: ١درجة 

١٠٢= ١٠٢x١: أدىن درجة
:احلجم، واحلصول على نوعية النتيجة كتاب التفسري على النحو التايلالتفسري إذا جعل تقييم 

اجلدول جودة تفسريالتقييم كتاب

١١.٣جدول 
درجة التفسير
نتيجة يةتفسري درجة ال
٢٠٢-١٠٢ أقل
٣٠٣-٢٠٣ كفي
٤٠٤-٣٠٤ جيد



٨٨

٥٠٥-٤٠٥ جيد جدا

جلودة نسبة الكتب املدرسية على إىل البيانات املذكورة أعاله ميكن احلصول على نتيجةبناء على
:النحو التايل

٣٥٨: كتاب أمحد ضياء احلق. أ
٤٠٨ ١٠٠% = ٨٧,٧٥%

٣٤٦: كتاب فاهر لوبيس وأخرون . ب
٤٠٨ ١٠٠% = ٨٤,٨٠%

. %٨٧، ٧٥ضياء احلق على قيمة تقييم بلغتمن الكتاب املذكور أعاله ، حصل كتاب أمحد 
ني هذا يدل على أن الكتاب%. ٨٤،٨٠حصلوا علىفاهر لوبيس وأخرون ة يف حني أن الكتب املدرسي

. يف وضع جيد مع اختالف طفيف رقمان

في الكتب المدرسيةالمزايا والعيوب.ج

إىل نتائج املقارنات اليت أجريت على الكتابني أعاله ، اللتني رأينهما من بناء على
مات ، كانت هناك مزايا وعيوب لكل كتاب واللغة والرسو التقدميمكونات جدوى احملتوى و 

ياء احلق و فاهر املقارنة بني مزايا وعيوب الكتب املدرسية العربية أمحد ضتقدميسيتم . مدرسي
:يف اجلدول التايللوبيس وأخرون

١٢.٣جدول 
جدول مزايا وعيوب الكتب

الكتاب اللغة العربيةفاهر لوبيس وأخرون احلقالعربيةأمحد ضياء اللغةالكتب مكونات منرة

:املزايا
)SK(عيار الكفاءة املواد وفقا مل. أ

.)KD(والكفاءات األساسية 
واألهداف التعليمية

املفاهيم واملصطلحات اليت يتم . ب

:املزايا
) SK(عيار الكفاءة املواد وفقا مل. أ

.)KD(والكفاءات األساسية 
واألهداف التعليمية

املفاهيم واملصطلحات اليت يتم . ب

حمتويات ١.



٨٩

تقدميها وفًقا للموضوع
دقة القواعد اليت قدمها. ج

:النواقص
عدم وجود الصور والرسوم التوضيحية . أ

املوادتقدمييف 
ال حيت. ب

كل فصل

تقدميها وفًقا للموضوع
. ج

الفصل
:النواقص

عدم دقة النحوية. أ
ن األخطاء يف هناك العديد م.ب

اإلمالء أو مجلة
:املزايا

املواد اليت يتم تقدميها بشكل . أ
متماسك

تعكس املادة املعروضة يف كل فصل . ب
مجل موحد

عدد الصفحات متسقة. ج
النواقص

ال يتم إرفاق تعليمات تقدمي املادة . أ
برتمجة إندونيسية

ال توجد كلمات رئيسية وخرائط . ب
كل فصلمفاهيم يف  

معيار ال يوجد وصف لكل من . ج
والكفاءات األساسية ) SK(الكفاءة 

)KD(يف كل فصل.

:املزايا
املواد اليت يتم تقدميها بشكل . أ

متماسك
تعكس املادة املعروضة يف كل . ب

فصل مجل موحد
يوجد وصف حملتويات الفصل . ج

) SK(معيار الكفاءة طبقًا لـ
.)KD(والكفاءات األساسية 

هناك كلمات أساسية وخرائط . د
مفاهيم يف كل فصل

املسرد (هزة تقدمي الدعم هناك أج. ه
)الببليوغرافياومقدمة و 

عدد الصفحات يف كل فصل . و
متناسب

استخدام تعليمات اجلملة .ز
االندونيسية 

:النواقص
ال يوجد فهرس. أ

التقدميي
٢



٩٠

األسئلة ال يتفق مع تقدميبعض . ب
كلمة يطالب

:زاياامل
استخدام لغة الفصاحة. أ

كتابة النص الكامل. ب
و صالبة اجلملة دقة البنية وفعالية . ج

مصطلح 

:النواقص
ال ترافق التعليمات أو التعليمات . أ

باجلمل اإلندونيسية

زايا امل
دقة البنية وفعالية اجلملة ومطابقة . أ

الشروط
استخدام لغة الفصاحة. ب
كتابة النص الكامل.ج
اللغة املستخدمة تتوافق مع تطور . د

.الطالب االجتماعي العاطفي
: النواقص

هناك بعض الكلمات اليت حتتوي . أ
على حروف زائدة أو حروف غري 

صحيحة
عدم توافق الطلبات أو . ب

التعليمات مع األسئلة املقدمة

: اللغة ٣

:املزايا
.ISOحجم الكتاب وفقاً ملعايري . أ

العنوان (طيط وضع عناصر التخ. ب
التوضيح ونص العنوان الفرعي

وصف الصورة ورقم و 
التناسبية)الصفحة

:النواقص
وجهة نظر الغطاء مزدمحة للغاية. أ

:املزايا
الغالف اجلذابتقدمي. أ

نص العنوانز(وضع العناصر . ب
وصف العنوان الفرعي والتوضيح و 

نسبًيا)حةالصورة ورقم الصف
:النواقص

عدم وجود منظور جيد. أ
التوضيح يف شكل صورة . ب

باللونني األبيض واألسود

الرسوم ٤



٩١

التوضيح هو صورة باألبيض . ب
واألسود

حجم الكتاب الذي يفتقر إىل . ج
القياسيةISOمعايري 



٩٢

الباب الرابع

اإلختتام

الخالصة. أ

وفيما يلي . اً عند مشاهدته بالكاملإن كتاب أمحد ضياء احلق ذي النص العريب ذو نوعية جيدة جد. ١
، ومن ) جيد جًدا(٪٧٥, ٨٨على اجلودى احملتوياتناحيةحيتوي من : الكتابتفاصيل النسبة هلذا

٪٦٢, ٩٠دوى اللغة هو اجلناحية، ومن ) جداجيد(٪٢٥, ٨٦اجلودى التقدميي هو ناحية
).جيد جدا(٪٥٠, ٨٧اجلودى الرسمناحيةومن ) جيد جًدا(

لديهم جودة عالية جدا عندما ينظر إليها يف اليت كتبه فاهر لوبيس وأخرونكتب اللغة العربية أن  .٢
جيد (٪٥٠, ٨٧اجلودى احملتوياتناحيةمن : هلذا الكتابوفيما يلي تفاصيل النسبة . جمملها

٪٥٠, ٨٧اللغة اجلودىناحية، ومن ) جيد(٪٢٥, ٧١اجلودى التقدميي ناحية، ومن ) جًدا
.)جيد جدا(٪٤٣, ٨٨اجلودى الرسمناحيةومن ) جيد جًدا(

التقدميوالناحيةناحية احملتوىالعامة للكتاب ، فإن أمحد ضياء احلق يتفوق فيناحيةأما من حيث ال. ٣
لكن بشكل عام ، . الرسوماتناحية يف اب فاهر لوبيس وأخرونيتفوق كتبينما . اللغويةناحيةوال

بشكل عام ، فإن النسبة . ء احلق على كتاب فاهر لوبيس وأخرون ب أمحد ضيااتفوقت جودة كت
. ٨٥وكتاب فاهر لوبيسجيد جدا)٪٧٥, ٨٧(تاب أمحد ضياء احلق املئوية جلودة الكتابني هو ك

).جداجيد(٪٣٠

٩٢

٩٢

الباب الرابع

اإلختتام

الخالصة. أ

وفيما يلي . اً عند مشاهدته بالكاملإن كتاب أمحد ضياء احلق ذي النص العريب ذو نوعية جيدة جد. ١
، ومن ) جيد جًدا(٪٧٥, ٨٨على اجلودى احملتوياتناحيةحيتوي من : الكتابتفاصيل النسبة هلذا

٪٦٢, ٩٠دوى اللغة هو اجلناحية، ومن ) جداجيد(٪٢٥, ٨٦اجلودى التقدميي هو ناحية
).جيد جدا(٪٥٠, ٨٧اجلودى الرسمناحيةومن ) جيد جًدا(

لديهم جودة عالية جدا عندما ينظر إليها يف اليت كتبه فاهر لوبيس وأخرونكتب اللغة العربية أن  .٢
جيد (٪٥٠, ٨٧اجلودى احملتوياتناحيةمن : هلذا الكتابوفيما يلي تفاصيل النسبة . جمملها

٪٥٠, ٨٧اللغة اجلودىناحية، ومن ) جيد(٪٢٥, ٧١اجلودى التقدميي ناحية، ومن ) جًدا
.)جيد جدا(٪٤٣, ٨٨اجلودى الرسمناحيةومن ) جيد جًدا(

التقدميوالناحيةناحية احملتوىالعامة للكتاب ، فإن أمحد ضياء احلق يتفوق فيناحيةأما من حيث ال. ٣
لكن بشكل عام ، . الرسوماتناحية يف اب فاهر لوبيس وأخرونيتفوق كتبينما . اللغويةناحيةوال

بشكل عام ، فإن النسبة . ء احلق على كتاب فاهر لوبيس وأخرون ب أمحد ضيااتفوقت جودة كت
. ٨٥وكتاب فاهر لوبيسجيد جدا)٪٧٥, ٨٧(تاب أمحد ضياء احلق املئوية جلودة الكتابني هو ك

).جداجيد(٪٣٠

٩٢

٩٢

الباب الرابع

اإلختتام

الخالصة. أ

وفيما يلي . اً عند مشاهدته بالكاملإن كتاب أمحد ضياء احلق ذي النص العريب ذو نوعية جيدة جد. ١
، ومن ) جيد جًدا(٪٧٥, ٨٨على اجلودى احملتوياتناحيةحيتوي من : الكتابتفاصيل النسبة هلذا

٪٦٢, ٩٠دوى اللغة هو اجلناحية، ومن ) جداجيد(٪٢٥, ٨٦اجلودى التقدميي هو ناحية
).جيد جدا(٪٥٠, ٨٧اجلودى الرسمناحيةومن ) جيد جًدا(

لديهم جودة عالية جدا عندما ينظر إليها يف اليت كتبه فاهر لوبيس وأخرونكتب اللغة العربية أن  .٢
جيد (٪٥٠, ٨٧اجلودى احملتوياتناحيةمن : هلذا الكتابوفيما يلي تفاصيل النسبة . جمملها

٪٥٠, ٨٧اللغة اجلودىناحية، ومن ) جيد(٪٢٥, ٧١اجلودى التقدميي ناحية، ومن ) جًدا
.)جيد جدا(٪٤٣, ٨٨اجلودى الرسمناحيةومن ) جيد جًدا(

التقدميوالناحيةناحية احملتوىالعامة للكتاب ، فإن أمحد ضياء احلق يتفوق فيناحيةأما من حيث ال. ٣
لكن بشكل عام ، . الرسوماتناحية يف اب فاهر لوبيس وأخرونيتفوق كتبينما . اللغويةناحيةوال

بشكل عام ، فإن النسبة . ء احلق على كتاب فاهر لوبيس وأخرون ب أمحد ضيااتفوقت جودة كت
. ٨٥وكتاب فاهر لوبيسجيد جدا)٪٧٥, ٨٧(تاب أمحد ضياء احلق املئوية جلودة الكتابني هو ك

).جداجيد(٪٣٠

٩٢



٩٣

حاتاالقترا.ب

من البحث الذي أجراه املؤلفون ، اقرتح املؤلفون عدة اآلراء لألطراف املتعلقة بالكتب املدرسية 
:مبا يف ذلك

للمؤلفني ، يف جتميع الكتب باللغة العربية اليت هي لغات أجنبية جيب أن يقدم مادة مع لغة التواصل . ١
. لتفكري يف كتابة الكلمات وإعطاء اهلريكاتباإلضافة إىل كتابة الرسائل ، جيب أيًضا ا. وسهلة الفهم

.

، عند اختيار كتاب جيد لألطفال ، عليهم اختيار الكتب اليت تفي باملعايري وفًقا للمعلمني والوالدين. ٢
ناحيةاليت تشمل هيئة معايري التعليم الوطنيةللمكونات األربعة جلدوى الكتاب املدرسي وفًقا ملعايري 

.واللغة والرسوماتالتقدمياحملتوى و 
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