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 إهداء
املريب روحنا حضرة الشيخ هاشم صاحل احلاج وأهل بيته ومجيع ﴿

﴾أساتيذي وأستاذايت أين ما كانوا األحياء منهم واألموات  

ذنوهبهم ويوفقهمعسى هللا أن حيقق هلم اآلمال املرضية ويغفرهللا   
أهدى هذا البحث العلمى خبلوص البال والصدر إىل

﴾سوغيم سيدة الو سارطا سيدالوالدى احملبوبين﴿  
 اللذان شّجعاىن ىف مجيع أحواىل

 عسى هللا أن يغفرهلما ويرمحهما كما ربياىن صغريا
 ﴾أخى احملبويب﴿

وقامبإلقاء التشجيعات والدعاء اخلالص ينادفع الذي  
 إىل أن أمت كتابة هذا البحث يف وقت معني

 ﴾من علمىن ولو حرفا واحدا﴿
 عسى أن ينفعنا هللا به

قسم اللغة  معهد دار اهلدى و ىف ىفاحملبوبني  أصدقائى﴿
 ﴾العربية
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املرضية وأرجو هلم اهلداية والتوفيق من هللا تعاىل ىف الدنيا 
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 امللخص
حتليل حمتوى الكتاب . 2019سوفريياىن، سانىت. 

املنهج عاشر على ضوء التعليمى يف درس اللغة العربية للصف ال
البحث العلمى. كلّية .بقسم العلوم الدينية التخصصي 2013

 و.غاإلسالمية احلكومية فونورو الرتبية قسم اللغة العربية اجلامعة 
 كتور احلاج حممد منري املاجستري.الد املشرف 

 
 الكتاب التعليمى، حتليلالكلمة األساسية :

األساسية ىف أي مرحلة  عمادإحدى الكتاب التعليمي هو 
هذا الكتاب التعليمي اللغة العربية الذي نشرهتا وزارة الشؤون تعليمية، 

الدينية يف مجهورية إندونيسيا حمفوظة. و كان هذا الكتاب على احلكومة 
. حيتوي الكتاب املعلمي جمموعة 2013لتنفيذ املناهج الدراسية يف عام 

مثل : مهارة اللغة األربعة، متنوعة من اجلوانب املتعقة مبوضوعات 
واملفردات، والرتكيب، ومثالرين املتنوعة. حيث قبل أن تكون املواد يبدأ 
هذا الكتاب ابملقدمة، جدول احملتوايت و من مث الكفاءات األساسية، 

هذاالكتاب هو إحدى اصول الدراسة ليحصل  مؤشرات وأهداف التعلم.
الت الشفهي و الكتابة كفاءة أسس اللغة العربية، هي كفاءة اإلتصا

البسيطة الذي يفعله لتعامل اباملخرب العريب ىف األعمال اليومية. استخدم 
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هذالكتاب املدخل الصريح، الذي يؤكد ىف مهارة اللغة وال ىف معرفة 
 ويقدم كل امللدة يف هذا الكتاب ابللغة العربية..اللغة

لني ابناء على تلك الفكرة ركزت الباحثة هذا البحث عن سؤ 
 كتاب التعليمياليف هضم املادة يف مهارة القراءةكيف   (1اثنني و مها : 

التخصص  2013اللغة العربية للصف العاشر على ضوء املنهج يف درس
فس  كتاب التعليمياليف تكرار مواد كيف (  2؟ بقسم العلوم الدينية

 يالتخصص 2013اللغة العربية للصف العاشر على ضوء املنهج درس
 ؟ بقسم العلوم الدينية
البحث املستخدم ىف كتابة هذا البحث هو حبث أما نوع 

مكتىّب. وهو البحث الذى مارسته الباحثة ىف غرفة عمل الباحثة او ىف 
املكتبة حىت تنال الباحثة البياانت واألخبار من املبحث بوسيلة الكتب او 

و طريقة  .يقيةو اما طريقة مجع البياانت هى طريقة الوثاأللة األخرى.
 حتليل البياانت هى حتليل احملتوى.

إن هضم املادة  يف مهارة القراءة (1ونتيجة هذ البحث هي: 
مناسب، كان شرح املادة منطقيا بتقدمي املادة من السهلة اىل الصعبة، 
وتقدمي املادة يف مهارة القراءة متناسق، وجد صورة توضيحية لتسهيل فهم 

املادة متسق و مرتب، وجد بيان عن أمهية  هالطالب. الشكل يف هذا
املادة  همادة التعليم مثل الكتاب األولوى يف التعلم، ولكن ليس يف هذا

( التكرار املستخدم يف 2سهلة الىت تساعد الطالب يف التعلم. مادوات 
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مهارة القراءة مناسب. يؤخذ الرتتيب يف مهارة القراءة من املواد الىت متت 
ياة اليومية، ولكن ال توجد طريقة لتجديد املعلومات، دراستها وفقا للح

وكانت التدريبات يف هذا الكتاب تناسب قدرة الطالب إال اهنا قد يؤدي 
 إىل امللل للطالب.
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 كلمة شكر وتقدير
 

 
. أشهد احلمد هلل سبحانه وتعاىل على هذه النعم الوافرة 

أن ال إله هللا شهادة توّصلنا إىل جّنات النعيم وتكون سببا للنظر 
لوجهه الكرمي. وأشهد أنَّ حممدا عبده و رسوله، اللهم صّل و 
سّلم على سّيد األنبياء و املرسلني املبعوث إىل كافّة اإلنس و 

ملني سّيدان حممد أفصح من نطق ابلضاد اجلاّن و كان رمحًة للعا
من العرب و األعاجم صالًة و سالما دائمني متالزمني، و على 
اله الطاهرين و أصحابه أمجعني ذوى الفصاحة و البيان، ومن 

 تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
أما بعد، فبعون هللا تعاىل ورمحته متت كتابة هذا البحث، 

إال مبساعدة غريها، فكان ا إمتام حبثهت الباحثة التقدر على وكان
من البدهي أن تقدم جزيل شكرها، وفائق احرتمها يف هذه 

 املناسبة إىل:
والداي احملرتمني وأخواتى وإخواىن ومجيع عائالتى على  .1

 تشجيعهم ودعائهم.
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فضيلة الدكتور احلاجة سيت مرمي يوسف املاجستري كرئيس  .2
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كرئيس قسم تعليم اللغة املاجستريفضيلة حممد نصر هللا  .4
 .العربية

الذي قام  الدوكتور احلاج حممد منري املاجستريفضيلة  .5
ابألشراف التام على كتابة هذا البحث ودفعين وشجعين 

 .إىل تعلم اللغة العربية
 احملرتمني واألصدقاء الذين ساعدوا الباحثة نيمجيع املدرس .6

 ىف كتابة هذا البحث.
وهللا نسأل أن يثيبهم على أعماهلم ويغفر هللا هلم 

م يف ذنوهبم ويكتب هلم التوفيق وجيزيهم خري اجلزاء ويعينه
 أعماهلم.

 

 و، غفونورو 
 الباحثة    

 
 سانىت سوفريياىن
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 الباب األول
 املقدمة

 

 خلفية البحث  ﴾أ﴿
لغة العربية هي اللغة اليت عاشت من العصور ال

العربية هي واحدة من القدمية حىت الوقت احلاضر. لغة 
، اليت شهدت تطورًا متاشيًا مع التطور لغات العامل

منذ انتشار اإلسالم يف  1.االجتماعي للمجتمع والعلوم
، لغة العربية هي واحدة من اللغات اليت يتم األرخبيل

على األقل  .متجيدها من قبل املسلمني يف إندونيسيا
، وهي أن القرآن واحلديث هي مصادر ألسباب دينية

 للتعاليم املكتوبة ابللغة العربية.
، وهو مكان واحد التعليم هو أهم شيء يف احلياة

حيصل التعليم من  2لتدريب املاهرة ابلغة العربية.
 

)ماالنغ:  Media Pembelajaran Bahasa Arab عبد الوهب رشيدى، 1
 .1(, 2009جامعة اإلسالمية احلكومية ماالنغ فرس، 

  Pembelajaran Bahasa ArabMetodologi أجيف هرموان، 2

 .84(, 2004)ابندوغ: رماجا رسداكاراي، 
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خالل التعلم الرمسي أو غري الرمسي. رؤية املؤسسات 
الرمسية مثل املدارس وجناح التعليم واملعرفة من نتائج 

، مت تعليم اللغة العربية ازاهتم التعليمية.  يف إندونيسياإجن
، كما يف املدرسة لى نطاق واسع يف املدارس الرمسيةع

العربية لكنَّ احلقيقة هي أن الدروس  اإلسالمية او العامة.
 ابملدارس يف إندونيسيا ال تزال تواجه العديد من العوائق.

تعليم اللغة العربية ال يزال أقل نسبيا مدعوما ابلعوامل 
تشمل العوامل هنا عوامل املنهج )منها  .التعليمية املناسبة

طرق التدريس والتقييم يف ، و واألهداف، واملوادالتوجيه 
 3.رافق والبنية التحتية، واملواملوظفني األفراد، النظام(

كتب املدرسية عبارة عن حاوية حتتوي على 
كتابة الكتاب مع الرموز )احلروف(، من رمز كتب   .ثقافة

سلسلة  .، مث األفكار او الفقرةتتكون الكلمات، مث مجل

 
تطبيق الطريقة املباشرة لرتقية املهارة الكالم اللغة العربية لطفينا اوكتافيا،  3

، )يوغياكارات: اجلامعة اإلسالمية ىف الفصل األوىل مبدرسة مفتح اهلدى ماغوان رمباغ
 .3(، 2010احلكومية سوانن كاليجاغا، 
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، هي تعبري عن مل اليت تشكل الفقرة، يف حقيقةاجل
 4.الثقافة نفسها

الذى يهتم مؤلفه الكتاب املدرسي اجليد هو 
بتوفري فرض كافية ومتعددة للتالميذ ينمون فيها ميوهلم 
واجتاهاهتم ويشبعون هبا حجاهتم ويتدربون على بعض 
املهارات والعادات األساسية الىت من شأهنا أن تساعدهم 

 5على التصرف ابتزان وتعقل حيال موافق احلياة املختلفة.
ليم والتعلم يف أمهية املواد التعليمية يف عملية التع

حتتل املواد التعليمية مواقع مهمة يف عملية  .غاية األمهية
سيواجه املعلم صعوابت  .التعلم لكل املعلمني والطالب

سواء  .يف زايدة فعالية التعلم دون وجود مواد تعليمية
يمية كان عوائق للتكيف مع ، دون مواد التعلالطالب

 .سرعة ووضوح، إذا قدم املعلم ويعرض املادة بالتعلم

 
 Menyusun Buku Ajar Bahasaعبد هللا الغاىل و عبد محيد عبدهللا، 4

Arab   ،6(، 2012)فاداغ: أكادميا فرماات. 

أسس إعداد الكتب لتعليمية انصر عبد الغاىل و غبد احلميد عبد هللا،  5
    .75(، 1991، )دار اإلعتصام: لغري الناطقني ابلرتبية
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، حىت ال يتمكنوا من لطالب أن يفقدوا املسار والتوجيها
، مواد التعليمية هي ولذلك .هضم ما يتعلمه املعلم وتتبعه

مواد استخدامها من قبل املعلمني والطالب كمحاولة 
 6لتحسني جودة التعلم.

تعلم اللغة العربية يف إندونيسيا هناك العديد من 
تعترب الكتب املدرسية أحد العناصر  .املستخدمةالطرق 

املنهج ابإلضافة إىل عناصر أخرى، مثل  الرئيسية يف
كتب  .، وأساليب التعلمالعمليات، ووسائل اإلعالم

توفر   .املدرسية هي أساس يف مجيع مستوايت التعليم
نقل  .الكتب املدرسية للمتعلمني اجلوانب املرغوبة للثقافة

لفة أن تعزز قدرهتا على ف والطبيعة املختاخلربات واملعار 
واالستجابة لألحداث كجزء واحد من عملية االنتقاد، 

 .التفاهم واملعرفة

 
اللغة العربية منحجي مخسة اايم مهري بللغة حتليل الكتاب سوالنداري،  6

، )يوغياكارات: اجلامعة اإلسالمية احلكومية القرآن مستوى األوىل الفه جوكو نورسبتو
 .2(، 2015سوانن كاليجاغا، 
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ميلك املواد التعليمية دورًا مهًما للمدرسني 
والطالب ألن املواد التعليمية واحدة من املتطلبات 

دون توافر املواد التعليمية  لتحقيق التعلم الفعال املؤثر.
كل من املعلمني والطالب صعوبة يف حتقيق   سيجد

مواد التعليمية عبارة عن جمموعة من  أهداف التعلم. 
املواد اليت يتم ترتيبها بطريقة منهجية مكتوبة وليست خللق 

مواد التعليمية معلومات  .بيئة الذي ميكن للطالب ابلتعلم
وأدوات ونصوص حيتاجها املعلم البنية التحتية لتخطيط 

ايضا. مع دراسات التخطيط  تنفيذ التعلمومراجعة 
 .والتنفيذ اجليدة ستكون قادرة على حتقيق تعلم جيد

االهتمام هلذه العوامل، فإن إىل إيالء ابإلضافة 
عامل استخدام الكتب الدراسية يف التعلم أمر ملح أيًضا، 
ألن دوره اإلضافة إىل املعلم حىت اآلن، ال يزال أداة 

كتب املدرسية اليت ال تويل  جناح التعلم.مناسبة لتحديد 
اهتماما ملبادئ تقدمي املواد العربية كلغة أجنبية ستكون 
مشكلة يف حتقيق األهداف. تتضمن هذه املبادئ 

 االختيار والتدرج والعرض التقدميي والتكرار.



- 6 - 

 

 

 

و سوف تتخصص الباحثة يف حتليل املواد 
املدرسة العالية الدراسية يف تعليم اللغة العربية لطالب 

اإلسالمية التخصص بقسم العلوم الدينية على ضوء 
اليت نشرها وزارة الشؤون الدينية لدولة  2013املنهج 

. و قد نشر هذا الكتاب يف عام 2014إندونيية 
فقد خربت إىل  2013ألن املنهج الدراسي  2014

حبيث تنفد يف عام  2013اجملتمع يف هناية عام 
الفئة اليت تستخدم هذا الكتاب يف  . وأما ابلنسبة2014

املستوى العايل ليست سوى طالب الصف العاشر 
وحده. و قال نور مشس )املدير العام للرتبيةة اإلسالمية( 
إن هذا الكتاب الدراسي على ضوء املنهج الدراسي 

هو الكتاب األول، و طبعا فيه األخطاء  2013
تنقيد  واألغالط واألضعاف. فبذالك حيتج إىل حتسني و

هذا الكتاب. و يرجو إىل كل فيئة أن يعطي التوجيهات 
 7واإلرشادات لتحسينه يف املستقبل.

 
، كتاب التعلسم اللغة 2014وزارة الشؤون الدينية لدولة إندونيسية  7

بقسم العلوم الدينية على ضوء  العربية لطالب املدرسة العالية اإلسالمية التخصص
 . 2013املنهج الدراسي 
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بناء على تلك الفكرة السابقة أرادت الباحثة أن 
هبضم تبحث املسألة اليت يواجهها الدارسون و تتعلق 

والتكرار يف الكتاب التعليمي املقرر لتدريس اللغة املادة 
لطالب املدرسة العالية اإلسالمية،  العربية للصف العاشر

حتليل حمتوى الكتاب التعليمى يف درس حتت املوضوع: 
 2013عاشر على ضوء املنهج اللغة العربية للصف ال

 ". بقسم العلوم الدينية التخصصي
 
 حتديد البحث  ﴾ب﴿

و اما حتديد البحث يف هذا البحث هو حمتوى مهارة 
يف كتاب التعليمي  عن هضم املادة و تكرار املادة القراءة

ىف درس اللغة العربية للصف العاشر على ضوء املنهج 
 .التخصص بفسم العلوم الدينية 2013

 البحث سؤال  ﴾ج﴿
ه الباحثة ىف خلفية البحث، تبناء على ماذكر  

 فمشكالت الباحثة تتلخص فيما يلى : 
كتاب اليف هضم املادة يف مهارة القراءة كيف  .1

اللغة العربية للصف العاشر على  يف درس التعليمي
 ؟ التخصص بقسم العلوم الدينية 2013ضوء املنهج 
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كتاب اليف  املادة يف مهارة القراءةتكرار كيف  .2
اللغة العربية للصف العاشر على  يف درس التعليمي

 ؟ التخصص بقسم العلوم الدينية 2013ضوء املنهج 
 

 هداف البحثأ ﴾د﴿
البحث،  أسئلةه الباحثة ىف تبناء على ماذكر 

 :فيما يلى أهداف هذا البحثف
 يف كتاب التعليميهضم املادة يف مهارة القراءة ملعرفة  .1

العاشر على ضوء اللغة العربية للصف  يف درس
 .بقسم العلوم الدينية يالتخصص 2013املنهج 

 يف كتاب التعليمي املادة يف مهارة القراءةتكرار  ملعرفة .2
اللغة العربية للصف العاشر على ضوء  يف درس

  .بقسم العلوم الدينية يالتخصص 2013املنهج 
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 ﴾ فوائد البحثه﴿
 البحث الفوائد األتية : كتابة هذايرجى من  

 نظريةال فوائد .1
أن يثري املعرفة أن يساهم يف التفكري واملدخالت 
املتعلقة ابلكتاب املدرسية اجلودة كوسائل تعليمية اللغة 

 العربية. 
 عمليةال فوائد .2

يزيد البصرية واملعرفة حول الكتب املدرسية العربية  .أ
 .للكتاب والقراء بشكل عام

التفكري لدى مراقيب التعلم ، وخاصة املسامهة يف  .ب
 تعلم اللغة العربية.

ملرجع إلجراء دراسات ومواصلة البحث ، ال  .ج
 .سيما األحباث املتعلقة ابلكتب املدرسية

ملدخل لصانعي السياسة التعليمية إليالء املزيد  .د
من اإلحتياج األهتمام التعليمية احلالية ذات 

 .د التعليميةالصلة وإضافة البصرية املتعلقة ابملوا
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 تعريف املصطلحات و حبوث السابقة﴾ و﴿
 تعريف املطلحات .1

 تعريف التحليل .أ
أحد أشكال التحليل هو تلخيص  
كميات كبرية من املعلومات اخلام اليت ال ميكن 
تفسريها. إن تصنيف أو فصل املكوانت أو 
األقسام ذات الصلة يف اجملموعة من البياانت هو 

التحليل جلعل البياانت أيضا شكل من أشكال 
سهلة اإلدارة. وقفا لقاموس إندونيسى كبريا، يتم 
تعريف كلمة "التحليل" على أهنا حتقيق يف حدث 
)مقال، فعل، وما إىل ذالك( ملعرفة الوضع 

 8احلقيقي.
 
 

 
 ( Kamus Besar Bahasa Indonesia، سو و اان رتنو نغسحر سوها8

cet., VIII:37(،2009وداي كاراي،  مساراع.   
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 مواد الدراسية .ب
مواد التعليمية هي مل أشكال املواد 
املستخدمة ملساعدة املعلمني يف تنفيد أنشطة 
التعليم والتعلم. ميكن أن تكون املادة املعنية إما 
مواد مكتوبة أو غري مكتوبة. مواد التعليمية عبارة 
عن جمموعة من املوضوعات اليت يتم إعدادها 
وعرضها بشكل منهجي للرقم الكامل للكفاءات 
اليت ستتقن الطالب يف أنشطة التعلم. مع املواد 

أو الكفاءة  التعليمية يتيح للطالب تعلم الكفاءة
األساسية بطريقة متماسكة ومنظمة لذلك 
تراكمي قادرا على إتقان مجيع الكفاءات ككل 
واملتكاملة. مواد التعليمية هي املعلومات واأدوات 
والص الذي حيتاجه املعلمون ختطيط ومراجعة 

 9تنفيذ التعلم.

 
 ,Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatanعبد احلميد و أخرون،  9

Metode, Strategi, Materi dan Metode)  ،70. 
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و هكذا، مواد تعليم اللغة العربية هي 
ت، وعوامل املوقف، العالقة بني املعارف واملهارا

وترتيبهابشكل منتظم حبيث ميكن استخدامها 
املعلمني و الطالب ىف عملية تعليم اللغة العربية. 

 اساس املواد اللغة العربية:
 نظر إىل درجة اعتقد و تنمية الطالب. (1
 الحتواء مع الروابط جتربة الطالب. (2
مستوى جاذبية املواد، مواد لتناسب مع وضع  (3

ا إلشارة املعدلة مع تنمية و حالة البيئة كم
 القدرة الطالب.

االدراك املواد، مواد هلا صلة مع أحداث  (4
السياسية، والفنية، واالجتماعية، والتكنولوجيا 

 10اليت مشهور ىف اجملتمع اآلن.
 
 

 
 .71نفس املرجع،  10



- 13 - 

 

 

 

 حبوث السابقة .2
الىت يقوم هبا  ةعمليات الباحث إىلاستنادا 

البحث، هناك بعض البحث العلمي الىت يناقش 
 الكتاب املدرسي العربية. منها:

العربية   مرفوعة املنورة قسم اللغةالبحث العلمي  .أ
كلية الرتبية والعلوم التعليمية اجلامعة اإلسالمية 

بعونوان "حتليل  2016احلكومية فونوروغو، 
العربية للمدارس الثانوية  الكتاب التعليمى"اللغة

العامة "لطالب الصف الثاين عشر ألفته زكية 
عند كتاب أسس إعداد عارفة و انداي أفئديت 

عبد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية ألفه 
 احلميد عبد هللا و انصر عبد هللا الغاىل.

ومن الواضح أن وخلفية هذا البحث هي 
سية والعقلية، لكل مرحلة عمرية خصائصها النف

بل إن األفراد خيتلفون فيما بينهم من قدرات 
عقلية ومسات نفسية داخل املرحلة العمرية 
الواحدة، ومن هنا ظهر مبدأ الفروق الفردية 
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املتصلة بنمو املتعلمني والذي ينبغي مراعته عند 
 إعداد و إختيار املواد التعليمية.

 أما أسئلة البحث من هذا البحث هو:
"اللغة العربية للمدارس "كيف حمتوى الكتاب 

 الفته زكية عارفة و انداي أفئديت" الثانوية العامة
اسس إعداد الكتب التعليمية لغري "الكتاب عند

عبد احلميد عبد هللا و الفه الناطقني ابلعربية"
انصر عبد هللا الغاىل على االسس الثقافية 

ة "اللغ"كيف حمتوى الكتاب و   واإلجتماعية ؟
الفته زكية عارفة " العربية للمدارس الثانوية العامة

اسس إعداد الكتب "الكتاب عند و انداي أفئديت
عبد احلميد الفه التعليمية لغري الناطقني ابلعربية"

عبد هللا و انصر عبد هللا الغاىل على االسس 
 السيكولوجية؟

أما نوع البحث الذى استعملته الباحثة 
حبث مكتىّب وهو ىف كتابة هذا البحث هو 

البحث الذى مارسه الباحثة ىف غرفة عمل 
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الباحثة او ىف املكتبة حىت تنال الباحثة البياانت 
 واألخبار من املبحث بوسيلة الكتب.

كان  من هذه البحث هي:  اخلالصة أما 
التعليمى"اللغة العربية للمدارس حمتوى كتاب 

الثانوية العامة" لطالب الصف الثاين عشر ألفه 
اسس "الكتابزكية عارفة و انداي أفئديت عند 

الفه إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية"
عبد احلميد عبد هللا و انصر عبد هللا الغاىل هو 

على االسس الثقافية واإلجتماعية، غري مناسب 
ن هذا الكتاب يشتمل على الصورة اليت غري أل

مناسب ابألداب العريب. وينبغي على إعداد 
أن يكون حمرتاه عربيا إسالميا،  الكتاب التعليمي

وذلك أبن تقدمي املوضوعات اليت تتناول هذا 
اجلانب بصورة مبسوطة تعني الدارس على فهم 

كان  حمتوى كتاب   حقيقة الثقافة اإلسامية.
لغة العربية للمدارس الثانوية العامة" التعليمى"ال

لطالب الصف الثاين عشر ألفته زكية عارفة و 
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اسس إعداد الكتب "الكتاب انداي أفئديت عند
عبد احلميد الفه التعليمية لغري الناطقني ابلعربية"
غري مناسب على عبد هللا و انصر عبد هللا الغاىل 

، ألن هذا الكتاب مغرط  األسس السيكولوجية
ىف الصعبة. مادة اليت تقدم ىف هذا الكتاب غري 
مناسب بقدرة الطالب للمدرسة الثانوية العامة. 

أن يكون وينبغي على إعداد الكتاب التعليمي 
املؤلف على علم خبصائص الدارسني النفسية، 
وأن يعطى مبا يناسب هذه اخلصائص: كما عليه 

سات النفسية ىف هذا أن يستفيد من نتائج الدرا
 11امليدان.

البحث العلمي كوميانغسيح ابدينغ غوسيت قسم  .ب
تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والعلوم التعليمية 

 
العربية للمدارس الثانوية العامة  حتليل الكتاب التعليمى"اللغة، مرفوعة املنورة 11

عند كتاب أسس إعداد "لطالب الصف الثاين عشر ألفته زكية عارفة و انداي أفئديت 
عبد احلميد عبد هللا و انصر عبد هللا الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية ألفه 

 .(2014)البحث العلمي اجلامعة اإلسالمية احلكومية فونوروغو،  غاىلال
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 2016اجلامعة اإلسالمية الكمومية فروكرتو، 
بعنوان "حتلبل كتاب املدرسية اللغة العربية 
الدروسو اللغة العربية للصف العاشر ابمدرسة 

 العالية". 
وخلفية هذا البحث هي من حيث مادة 
هذا الكتاب حيتوي على مواد هي دروس صديقة 
للواقع تستند إىل األحداث يف بيئة املتعلم وفق 

على الرغم من استخدام هذا  2013املنهج 
الكتاب كمراجع الزامي ولكن هناك بعض 
الصعوابت اليت يواجهها املعلمون يف الكتاب 

لة جمانية مع أحد املدرسي، نتيجة إجراء مقاب
املعلمني العرب ىف املدرسة، قال إن هذا الكتاب 
هو كتاب واجب ملدرسة عالية صف العاشر، 
ولكن يف بعض األحيان يكون صعبا بسبب 
الطالب من خلفيات خمتلفة. من هذه املشاكل 
يشعر الباحث أن هذا البحث مهم للقبام به من 
أجل املسامهة يف تعليمهم من أجل استخدام 
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لكتاب املدرسية واستجدمامها هي أفضل وأكثر ا
فعالية ويساهم يف مؤلف الكتاب كإدخال 

 حتسينات على حمتوايت الكتاب.
أما أسئلة البحث من هذا البحث هو:  
كيف أهلية الكتاب املدرسية "اللغة العربية" 
للصف العاشر من املدرسة العالية من انحية 

ة؟ و  جدوى احملتوى والعرض وللغوية والكتابي
كيف يتم التوصية املتعلقة أبهلية الكتاب 
املدرسية الدروس اللغة العربية للصف العاشر من 
املدرسة العالية، من انحية جدوى احملتوى 

 والعرض واللغوية والكاتبية؟
الطريقة الىت يستخدمها الكاتب هلذا 
البحث هي طريقة البحث النوعي. وأما نوع 

هو نوع البحث الذي أجري هو حبث األدب 
البحث الذي أجراه ابحث من خالل مجع 
البياانت اليت أتيت من الكتاب واجمالت واملقاالت 

 وبعض الكتاابت.
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أما نتائج هذه الدراسة إىل ان تقييم ىف  
كتاب تعليمية اللغة العربية الدروس اللغة العربية 
للصف العاشر مدرسة عالية من اجلوانب املتعلقة 

العام هلذا الكتاب يتماشى مع أبهلية احملتوى 
مؤشرات اجلدوى حملتوى الكتاب ألنه يفي 

يف املنهج الدراسي.  KDو  KI ابلتطابق مع
املوضوعات ذات الصلة، والدقة، وعمة املادة. 
ومع ذالك، جيب أن يكون هناك تفسري أكثر 
تفصيال ىف املواد الداعمة يف هذا الكتاب 

 12لة فقط.املدرسي، لذالك ال يتم تقدمي األمث
العربية كلية  البحث العلمي نور شاهيدا اللغةج. 

الرتبية والعلوم التعليمية اجلامعة اإلسالمية 
بعونوان "حتليل   2017احلكومية فونوروغو، 

كتاب املمتاز يف درس اللغة العربية للصف 
 

حتلبل كتاب املدرسية اللغة العربية الدروسو اللغة ، كوميانغسيح ابدينغ غوسيت 12
اجلامعة اإلسالمية الكمومية فروكرتو، ) العربية للصف العاشر ابمدرسة العالية

2016).   
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العاشر ابملدرسة العالية اإلسالمية الفه أغوس 
 .رمهادي"

اد وخلفية هذا البحث هي يف اعد
الكتاب املدرسى اجليد يتم حتديد العديد من 
العوامل، وهي مدى صعوبة املواد التعليمية واملواد 
السهلة تقوم من املواد الصعبة، قال إن هذا 
الكتاب هو كتاب واجب ملدرسة عالية صف 
العاشر، ولكن يف بعض األحيان يكون صعبا 

عدم بسبب الطالب من خلفيات خمتلفة. منها 
س عند التعلم ، والنعاس عند التعلم ، وجود احلما

تكمن  .صعوبة يف فهم املواد التعليمية املستخدمة
يف الكتاب  املفردة الصعوابت يف جانب

 املدرسي.
أما أسئلة البحث من هذا البحث هو:   

كبف املواد التعليمية يف كتاب املمتاز يف درس 
اللغة العربية للصف العاشر ابملدرسة العالية 
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اإلسالمية الفه أغوس رمهادي هل استوفت 
كيف و   معايري الكتاب اجليد من حيث املواد؟

املراحل يف عرض املواد التعليمية يف كتاب املمتاز 
يف درس اللغة العربية للصف العاشر ابملدرسة 

لعالية اإلسالمية الفه أغوس رمهادي، يف ضوء ا
فكرة اإلختيار و التدرج )يف مهارتني الكالم و 

 القراءة(؟
الطريقة الىت يستخدمها الكاتب هلذا 
البحث هي حبث مكتيب. حبث املكتبة هو نوع 
من البحث اليت أجراها الباحث من خالل مجع 
 البياانت اليت أتيت من الكتاب واجملالت واملقاالت

 وبعض الكتاابت.
من هذه البحث هي: إن اخلالصة أما 

املرحلة يف تقدمي املواد قد وافق الكتاب ملفهوم 
اإلختيار والتدرج يف مهارتني الكالم والقرءاة. 

قد قام املؤلف تطبيق مبدأ التدرج. قدم : وذالك
مبادئ اختيار املفرداة مثل التوفر واأللفة والتغطية 
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واستنادا اىل نظرية ماجاكى قد طبق . والعوربة
هذا الكتاب نظام التدرج تطبيقا جيدا، ألن 
املؤلف قد قام خبطوتني يف تطبيق نظام التدرج 
مها: التجميع على اساس التنوع والتباين 

ازى، والرتتيب وهو تقدمي املواد على اساس والتو 
سيكونو جية التعلم )هو من العام اىل اخلاص 
ومن القصري اىل الطويل ومن البسيط اىل 

 13املعقد(.
إختلف هذا البحث ابلبحث السابق هو يف 
انحية مصاعب و الكتاب الذي يبحث الباحثة و 

ز احملتوى املادة من الكتاب التعليمي. يف هذا البحث مرك
"اللغغة العربية الذي نشرته وزارة  يف حتليل الكتاب

 والشؤون الدينية و حتليل ابستخدمت النظرية هضم 

 
املمتاز يف درس اللغة العربية للصف العاشر حتليل كتاب ، نور شاهيدا 13

اجلامعة اإلسالمية احلكومية ) ابملدرسة العالية اإلسالمية الفه أغوس رمهادي
  (.2017فونوروغو، 
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تكرار املادة. اما املساواة ابلبحث ستعمل الباحثة يف 
 منهج البحث املستدمة.

 
 

 منهج البحث  ﴾ز﴿
 نوع البحث  .1

ويطلق على احباث املكتبة البحث يف املكتبة، 
األنشطة املتعلقة بطريقة مجع البياانت هي سلسلة من 

 14املواد البحثية. جلةو قراءة وتسجيل  كتوبةامل
اما نوع البحث املستخدم من قبل املؤلف هو 
حبث املكتيب. حبث املكتيب هو نوع من البحوث اليت 
أجراها الباحثون من خالل مجع البياانت من الكتب 

حبث  واجملالت والكتاب واملقاالت وكتاابت معينة.
املكتيب ما يسمى البحث يف املكتبات غالبا، هو 

 
)جاكارات: ، ,Metode Penelitian Kepustakaan مستيكا زيد، 14

 .3(، 2008ايايسان اوبور اندونيسيا، 
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سلسلة من األنشطة املتعلقة بطريقة مجع بياانت 
 15 املكتبة وقراءة و تسجيل ومعاجلة املواد البحثية.

مة هي طريقة الطريقة املستخدىف البحث املكتيب 
حتليل احملتوى. طريقة التحليل هو يف األساس تقنية 

يف سياق 16حمتوى الرسائل العلمية.منهجية لتحليل 
هذا البحث سيتم استخدام البياانت من قبل الباحث 

اللغة العربية للصف التعليمي ىف درس كتاب الحتليل 
العاشر التخصص بقسم العلوم الدينية على ضوء 

 2013املنهج 
 
 
 

 
 Metodologi Penelitian Pendidikan  رس الدين فوحان،15

  .85(، 2007رجيال إنستيتيوت، -)يوغياكارات: أر

)ابندونغ: سافا  Metodologi Penelitian Pendidikan أمري اهلادي، 16
 . 175(، 1997فوستاكا ستييا، 



- 25 - 

 

 

 

 مصادر البياانت .2
كانت بياانت البحثية اليت استخدمها يف هذه 

كتاب اللعة العربية املنهج العلمي ملناهج الدراسة هي  
مدرسة الثانوية املعرب للتخصص يف قسم علم  2013

الدين للصف العاشر اليت نشرهتا وزارة األداين 
 .2014جبمهورية إندونيسي 

هذا البحث عبارة عن حبث النوعي، لذلك 
ينقسم مصدر البياانت اىل مصادر األولية و مصادر 

 17الثانوية.
 األولية .أ

اانت األولية هي البياانت املدمة او املمثلة بي
من قبل األطراف احلاضرة يف وقت وصف 

 
 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatanسوهارسيمي أريكونتو،  17

Praktek  :21 (،2014رينيكا جيفتا، )جاكارات.  
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 18احلادث حبيث ميكن استخدامها كشهود.
بياانت اليت يتم احلصول عليها مباشرة من 
املوضوعات البحثية ابستخدام أدوات القياس أو 

مجع البياانت مباشرة حول هذا املوضوع   أدوات
 تاستخدم 19وبة.كمصدر للمعلومة املطل

الباحثة مصادر البياانت األولية هي كتاب اللغة 
مدرسة  2013العربية املنهج العلمي ملناهج 

الثانوية املعرب للتخصص يف قسم علم الدين 
للصف العاشر اليت نشرهتا وزارة األداين جبمهورية 

  .2014إندونيسي 
 
 

 
 Prosedur Penelitian Suatu Pendekatanسوهارسيمي أريكونتو،  18

Praktek ،83 .   

)يوغياكلرات: فوستاكا   Metode Penelitianسيف الدين أزوار،  19
 .91(، 1999فالجار، 
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 الثانوية .ب
احلصول بياانت الثانوية بياانت اليت يتم 

عليها من أخرى، وليس احلصول عليها مباشرة 
من قبل الباحث من موضوع حبثه. مصادر 
البياانت يف حتليل الكتاب املعرب للتخصص ىف 
درس اللغة العربية للصف العاشر ابملدرسة الثانوية 

 اإلسالمية، هي:
 Pembelajaran Bahasaعبد احلامد و أخرون،  .أ

Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi 

dan Metode) 
 Tata Bahasa Pendidikanنور هادي،  .ب

(Landasan Penyusunan Buku Pelajaran 

Bahasa) 
 Penulisan Buku Teksب. ف. سيتيفو،  .ج

Pelajaran  
عبد هللا الغاىل و عبد احلميد عبدهللا،  .د

Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab 
 Texs Book Writingماسنور املسليح،   .ه
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 مجع البياانت أساليب .3
يف  اتع البياانت هي أهم خطو أساليب مج

، ألن الغرض الرئيسي من البحث هو احلصول البحث
، لن بدون معرفة أساليب مجع البياانت .على البياانت

حيصل الباحث على بياانت مبعايري البياانت 
 تتم أساليب مجع البياانت يف حبث الكفي 20.احملددة

، وهي دراسة من خالل طريقة البحث يف املكتبة
 21الدراسات األدبية والواثئق.

، يستخدم املؤلف عدة يف مجع البياانت
كان املقصود للحصول على البياانت  األساليب.

 .حبيث االنتهاء من هذا البحث بشكل صحيح
يستخدم مجع البياانت يف هذه الدراسة العديد من 

 
 Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatanسوغييونو، 20

Kuantitatif, Kualitatif, dan  R&D) ،308(، 2015)ابندنغ: ألفابيتا .  

 Metodologi Penelitianعفيف الدين و أمحد سيبين،  21

Kualitatif ،140(، 2012)ابندونغ: فوستاكا ستيا. 
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ثيق حبث البياانت عن التو األساليب، هو التوثيق.
األشياء أو املتغريات يف شكل مالحظات ونصوص 
وكتب وصحف وجمالت ونقوش وحماضر اجتماعات 

طريقة أو أسلوب 22وجداول أعمال وما إىل ذلك.
حتليل الواثئق هي أساليب مجع البياانت واملعلومات 

طريقة التوثيق  .من خالل البحث والعثور على األدلة
 23للتوثيق تنشأ من مصادر غري بشرية.طريقة 

 تقام ةشكل البحث املستخدم أن الباحث
بتحقيقات يف املكتبات أو جيمعون البياانت اليت يتم 
احلصول عليها من مواد املكتبة اليت تتوافق مع موضوع 

هذه أساليب وثيقة هي أساليب مجع  البحث.
البياانت اليت صدر من غري البشرية. واثئق الذي 

 
 Pendekatan Prosedur Penelitian Suatuسوهارسيمي أريكونتو،  22

Praktek  ،274(، 2014)جاكارات: رينيكا جيفتا.  

، Metodologi Penelitian Kualitatifعفيف الدين و أمحد سيبين،  23

141.  
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أن سيساعد الباحثة يف يصنع تفسري جيمع 
ألن هذا البحث من حبث املكتيب  24البياانت.

فالبياانت يستخدم الباحثة ملادة البحث املصدر على 
 الكتب و دفرت اليومية و الكتاابت املعينة.

 
 طريقة حتليل البياانت .4

 Bogdan dan)البحث النوعي هيحتليل البياانت 

Bikle, 1982)  ،هو جهد يقوم به العمل مع البياانت
وتنظيم البياانت، وفزها اىل وحدات مدراة وجتميعها 

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

 25لآلخرين.
حتليل احملتوى حبث الذي هو مناقشة متعمقة 

طبوعة يف وسائل حملتوى املعلومات املكتوبة أو امل
 

 Metodologi Penelitian Kualitatifافيفودين و بيين امحد سايباين،  24
 .141(، 2012)ابندونج: فوستاكا سيتييا، 

)ابندونغ:  Metode Penelitian Kualitatifلكسى ج. موليوغ،  25
  .248(، 2014رماجا راسداكاراي، 
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حتليل احملتوى هو بياانت حبثية لصنع  .اإلعالم
االستدالالت اليت ميكن تكرارها )التحقق من 
صحتها( والبياانت املصادق عليها من خالل النظر 

 26يف السياق.
، يتضمن حتليل احملتوى كأسلوب للبحث

كما يف  .إجراءات خاصة ملعاجلة البياانت العلمية
 توفري املعرفة، فتح ، يهدف إىلحثمجيع بياانت الب

، "احلقائق" احلالية واملبادئ التوجيهية رؤى جديدة
، جيب أن يكون يف حتليل احملتوى 27العملية لتنفيذها.

ليلها ، وكيف يتم حتديد واضحا أي البياانت يتم حت
 28، واليت يتم أخذ البياانت من السكان.البياانت

يف حتليل أن تعر  (Krippendorffيشرح كريبندورف)
احملتوى يصف موضوع البحث الذي يضع الباحث يف 

يف هذا  .موقع خاص يواجه الواقع بشكل مباشر
 

، Metodologi Penelitian Kualitatifعفيف الدين و أمحد سيبين،  26

165.   
  Pengantar Teori dan Analisis Isiكالوس كريفندوف،27

Metodologi,  ،15(، 1991)جاكارات: راجاواىل فرس. 

 . 24نفس املرجع.، 28
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ل فيما يلي إطار حتلي .التحليل مت وصف إطار بسيط
احملتوى الذي يستخدم العديد من احلفالت 

 :األساسية
 البياانت كما أبلغت للتحليل .أ

 سياق البياانت .ب
 اليت حتد من واقع البياانتآلية حتليل املعرفة ج. 
 حتليل حمتوى اهلدف د. 
 االستدالل كمهمة فكرية أساسية ه. 
 .29صحة كنهاية للنجاح و. 

 
 تنظيم كتابة تقرير البحث ﴾ح﴿

هذا البحث وقسمها على مخسة  كتبت الباحثة تقرير
 أبواب وهى :

خلفية البحث املقدمة وهى حتتوى على  : الباب األول
 فوائدوأهداف البحث و وأسئلة البحث 

 
 .23نفس املرجع.، 29
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ومنهج  وتعريف املصطالحاتالبحث 
 البحث وتنظيم كتابة تقرير البحث.

وهو حيتوى على نظرية  اإلطار النظرى : الباب الثاين   
املواد اإلستماع و الكالموالقراءة 
والكتابة والرتكيب ىف كتاب اللغة العربية 
للصف العاشر على ضوء املنهج 

العلوم التخصص بقسم  2013
 ، و ما يتعلق هبما من النظائر.الدينية

عرض البياانت و هي حتتوى على  : الباب الثالث  
البياانت عن تعريف الكتاب، والكتاب 
املدرسى واملعايري يف اعداد كتاب اللغة 
العربية، و تكرار املواد يف املواد الدراسية 

للصف العاشر كتاب اللغة العربية يف  
التخصص  2013على ضوء املنهج 
 .بقسم العلوم الدينية

البياانت وهي حتتوى على هضم حتليل  : الباب الرابع
املادة يف مهارة القراءة و تكرار املواد يف 
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كتاب اللغة العربية املواد الدراسية يف  
للصف العاشر على ضوء املنهج 

 التخصص بقسم العلوم الدينية 2013
 جبانب اإلختيار التدرج التقدمي والتكرار.

اإلختتام، اليت تتكون من نتائج البحث  الباب اخلامس : 
 املتعلقة ابلبحث. قرتاحاتواإل



i 

 

 

 

 الباب الثاىن
 اإلطار النظرى 

 
 الكتاب املدرسيمفهوم   ﴾أ﴿

الكتاب هو الوسائل ليسهل األستاذ ألن الكتاب 
يستطيع ان يتكلم و يسمع و يصحح و يعطى ال 

التعليل. و أما التعليمات من األستاذ و ليس من الكتاب 
ألن وجد ارشاد من املدرس ليس من كتاب التعليم، ولو  

 30كان املتاب اجليد.
الكتب اليت يتم استخدامها   هيكتب املدرسية 

خصائص كتب التدريس  .كمراجع قياسية يف بعض املواد
 :هي

 مصدر املواد التعليمية. .أ
 .لبعض املوادا أن تكون مرجعا معيار .ب
 يف ترتيب منتظم وبسيط. .ج

 
 Bahasa Arab dan Metodeأزهر أرشد،  30

Pengajarannya ،29(، 2003)يوغياكارات: فويتاكا فالجار.    

35 
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 .31يرافقه تعليمات التعلم .د
معىن الكتاب  "تعادل عبارة "الكتاب املدرسي

الذى حيتوي على املوضوع الذى يتم تربية بطريقة حتقق 
هدفا معينا. الكتاب املدرسي ابللغة العربية من قبل 
الكتاب التعليمى او الكتاب املدرسى. يقدم اخلرباء تعريًفا 
متنوًعا للكتاب املدرسى. وقفا لوجهات نظر ووجهات 

 نظر اخلراء. 
 Muhammadواحد منهم حممد كامل الناقة )

Kamil Al-Naqah:تعريف الكتاب على النحو التاىل ) 
"إن الكتاب املدرسى هو الكتاب الذي يشتمل على 
جمموعة من املعلومات األساسية اليت توخي حتقيق 
أهداف تربوية حمددة سافا معرفية أو وجدنية أو نفس 
حركية وتقدم هذه املعلومات يف شكل علمي منظم 

 
)ابندونغ:  Instrumen Perangkat Pembelajaran سعد أكرب،  31

 33(، 2013رسداكاراي، رماجا 
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لتدريس مادة معينة قي مقرر دراسي معني ولفرتة زمنية 
  32حمددة".

 اتريعان أن كتاب املدرسية هي:وتبعا الرائ ه.ج 
الكتاب املدرسي هو يتم عرضه للطالب يف  .أ

 مستوايت معينة دائًما.
 .يرتبط الكتاب املدرسي مبجال دراسي معني .ب
 .كتاب املدرسي هو كتاب عادي .ج
عادة ما يتم كتابة الكتاب املدرسي من قبل خرباء يف  .د

 جماالت ختصصهم
 .تعليمية معينةيتم كتابة الكتاب املدرسي ألغراض  . .ه
 .الكتب النصية جمهزة مبرافق التدريس .و
 33يتم كتابة الكتاب املدرسي لدعم برانمج تعليمي. .ز

 
  Penulisan Buku Teks، مشس الدين أشرايف و توين فرانسيسكا 32

Bahasa Arab (Konsep, Prinsip, Problematika dan Proyeksi) :يوغياكارات( ،
  .2-1(، 2016أومباك، 

  Telaah Buku Bahasa Indonesiaاتريعان و جاغو اتلريعان، غونتور 33

 .10(، 1986أنغكاسا، )ابندونغ: 
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الكتاب التعليمي هو أقدم املواد التعليمية وأمهها 
على اإلطالق فهو مبثابة املرشد واملرجع لكل املعلم 
واملتعلم. وفيه حتدد أهداف املوضوع وطرائق تعليمية 

األساليب الرتبوية املتعبعةوالوسائل التعليمية ويشار إىل 
املرافقة. وىف تدريس اللغة العرابية للناطقني ابللغات 
األخرى ال ميكن فصل منهج الكتاب عن إعداد املدرس 
وتدريسه وينبغى أن خيتلف عن الكتاب التعليمي 
املخصص لتعليم اللغة العرابية للناطقني هبا من حيث 

 34لوب والغرض والبنأ والوسيلة.اهلدف والطريقة واألس
الكتاب التعليميه هو الوعاء الذي حيمل اللقمة 
السائغة الطيبة او اللقمة املرة املذاق اليت نقدمها للطالب 
اجلائع، واملعلم هو الوسيلة او الواسطة ال يتوافر وجودها 
دائما بل تكاد تكون معدومة احياان ىف عدم إعداده 

 
السجل العلمى الندوة حممد إمساعيل صيىن وعلى حممد القامسى، 34

)رايض: اململكة العربية السعودية، العاملية لتعليم العربية لغري الناطقني هبا 
1980،)71 
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ألمر كذالك فنركز اهتمامناعلى اإلعداد اجليد وإذا كان ا
  35الوعاء اواحملتوى اال وهو الكتاب التعليمي.

 
 املواد التعليمي ﴾ب﴿

مواد التعليمية هي مل أشكال املواد املستخدمة 
ملساعدة املعلمني يف تنفيد أنشطة التعليم والتعلم. ميكن 
أن تكون املادة املعنية إما مواد مكتوبة أو غري مكتوبة. 
مواد التعليمية عبارة عن جمموعة من املوضوعات اليت يتم 
إعدادها وعرضها بشكل منهجي للرقم الكامل للكفاءات 

 ستتقن الطالب يف أنشطة التعلم. مع املواد التعليمية اليت
يتيح للطالب تعلم الكفاءة أو الكفاءة األساسية بطريقة 
متماسكة ومنظمة لذلك تراكمي قادرا على إتقان مجيع 
الكفاءات ككل واملتكاملة. مواد التعليمية هي املعلومات 

 

إعداد الكتاب  أسس،  عبداحلميدعبدهللاو الغاىل  انصر عبد هللا 35 
 .7، لغريالناطقني ابالعربيةلتعليمية 
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واأدوات والص الذي حيتاجه املعلمون ختطيط ومراجعة 
 36يذ التعلم.تنف

( ابن املواد او احملتوى Panenقد عرَّففانني )
التعليمية هي اليت صنفت نظاميًّا و استخدمها املعلمون 
او الطالب يف عملية التعليمية. وأما املواد التعليمية عند  

( Knowledge( وهي مركبة من املعارف )Kempكيمف )
( Skills)الوقائع و املعلومات التفصيلية( واملهارات )

)اخلطوات واإلجراءات واحلاالت والشروط( وعامل 
 37(.Attitude Factorالوضعة )

يقصد ابحملتوى جمموع اخلربات الرتبوية، والقائق، 
واملعلومات، الىت يرجى تزويد الطالب هبا. وكذلك 
اإلجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم. وأخريا 

ا، هبدف حتقيق املهارات احلركية اليت يراد إكساهبم إايه

 
 Pembelajaran Bahasa Arabعبد احلميد و أخرون،  36

(Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Metode)  ،70. 

 ,Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatanعبد احلميد و أخرون، 37

Metode, Strategi, Materi dan Metode) ،71 . 
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النمو الشامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف املقررة يف 
   38املنهج.

ن املواد التعليم ىف عملية تعلم مهم جدا. قام إ
عملية تعلم لكل من املعلم والطالب مقام املهم. سوف 
جيد املعلم صعوبة يف زايدة فعالية التعلم بدون كتاب 

كتاب التعلم تواجه تعليم. وابملثال، فان الطالب بدون ال
صعوبة للتكييف يف تعليم، وخاصة اذا كان املعلم تواصل 
وتعبري عن املواد بسرعة و غري وضيخ، و ميكن الطالب 
ان يتفقد طريقها ودرهبا، حىت ال يستطيع على اهلضم 

 39واتباع ما مّت تعليمها من قبل املعلم.
من الناحية الفنية، هذا األساس العلمي يشمل 

ادية وتغطية املادية ودعم املادية. يتم عرض على دقة امل
 جوانب الدقة املواد يف املؤشرات التالية:

 
قاهرة: ( م اللغة العربية  لغري الناطقني هبا،تعلي رشدي أمحد طعيمة،  38
  . 66(، 1989دار الثاقفة، 

 Pembelajaran Bahasa Arabعبد احلميد و أخرون،  39

(Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Metode)  ،71-72. 
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كل الفكرة والتعريف والرموز وغري ذلك الىت تقدم يف  .1
الكتاب الدراسي جيب أن تكون دقة، هذه القة 
واضحة ىف مالءمة احملتوى املقدمة والنظرايت الواردة 

 يف جمال الدراسة املعنية.
تكون املواد املقدمة اصلية، حيث ان اصالة جيب ان  .2

هذه املادة مشاهدهتا أبن احملتوى من املواد تطبيقة 
 اثباته يف احلياة احلقيقة.

ان الفكرة والتعريف واحلكم وغرب ذلك الىت املقدمة ىف  .3
الكتاب املدرسي مستمدة من اإلجرآت يف التدابري 

 40املربرة علميا.
املدرسية للطالب يف التعليم اما الوضيفة كتاب 

 41اي يستخدم الطالب للرئيس املرجع يف:

 
)يوغياكارات: الروز مداي،  Texs Book Writing، ليحصمسنور امل 40

2016 ،)134. 

)ابندونغ:  Penulisan Buku Teks Pelajaranب.ف. سيتسفو،  41
 .21(، 2014رماجا روسداكاراي اوفيست، 
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يستعد الطالب ألنفسهم أو مجاعهم قبل عملية  .أ
 التعليمية يف الفصل

 يتبادل يف غملية التعليمية يف الفصل .ب
 يقوم على املهام املقدم املعلم .ج
 يستعد لإلمتحاانت التكوينية واخلتامية. .د

ملدرسي بشكله نعين ابملادة األساسية الكتاب ا
 التقليدي، و يتوكن مما أييت :

نصوص الدروس سواء وضعت على شكل حوار أم  (1
 سرد نثرا أو شعررا أو شعررا أو شعرا.

قواعد عد الرتاكب اللغوية وتوضع بعد النص  (2
 األصلي يف بداية كل مترين أو بنهاية الكتاب.

الب إبشراف املدرس و متارتن "صفية" يؤديها الط (3
 تقوميه.
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مبوضوعات الكتاب و األصوات و  كشاف (4
املفردات و الرتكيب اللغوية اليت حيتوي عليها 

 42مسرد ابملفردات.

 واد التعليميةمعايي إختيار امل ﴾ج﴿
قدم اخلرباء جمموعة من املعايري الىت ميكن أن 
خيتار ىف ضوئها حمتوى املنهج. إال أننا نوثر األخذ مبعايري 

ا أكثر صلة بربامج تعليم نيكوالس الختيار احملتوى إذ أهن
اللغة الثانية. و من مث أكثر التصاقا مبجال تعليم العربية 

 للناظقني بلغات أخرى.
يذكر نيكوالس جمموعة من املعايري جنملها فيما 

 يلي:
احملتوى صادقا عندما يكون  ارمعيار الصدق : يعتب .1

واقعيا وأصيال و صحيحها علميا، فضال عن متشية 
 مع األهداف املوضوعية.

 
، إعدداد مواد تعليم اللغة العربية لغري عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان 42
   .24-23، )بدون مكان: بدون السنة(، الناطقني هبا
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معيار األمهية : يعترب احملتوى مهما عندما يكون ذا  .2
قيمة ىف حياة الطالب، مع تغطية اجلوانب املختلفة 
من ميادين املعرفة والقيم واملهارات. مهما بتنمية 

ساليب تنظيم املعرفة أو جعلها املهارات العقلية، وأ
 متاحة للتعلم أو تنمية اإلجتاهات لديه.

معيار امليول واالهتمامات : يكون احملتوى متمشيا  .3
مع إهتمامات الطالب عندما خيتار على أساس 
هذه اإلهتمامات وامليول، فيعطيها األولوية دون 

 التضحية ابلطبع مبا يعترب مهما هلم.
يكون احملتوى قابال للتعلم  معيار الفابلة للتعلم : .4

عندما يراعى قدرات الطالب، متمشيا مع الفروق 
الفردية بينهم، مراعيا ملبادى التدرج ىف عرض املادة 

 التعليمية.
معيار العاملية : يكون احملتوى جيدا عندما يشمل  .5

أمناطا من التعليم ال تعرتف ابحلدود اجلعرافية بني 
الصيغة احمللية البشر، وبقدر ما يعكسى احملتوى 
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للمجتمع ينبغي أن يربط الطالب ابلعامل املعاصر من 
  43حوله.

مازالت املعايري اليت اقرتحها اتيلر لتنظيم احملتوى  
سائدة بني خرباء إعداد املناهج. وتتلخص هذه  

 املعايري يف ثالثة هي:
 اإلستمرارية .أ

ويقصد بذلك العالقة الئيسية بني خربات 
خربة إىل إحداث أثر  املنهج، حبيث تؤدي كل

 معني  عند الطالب تدعمة اخلربة التالية.
 التتابع ب. 

ويقصد بذلك بناءاخلربات فوق بعضها البعض. 
فال تقدمي خربة لغوية إال يف ضوء ما سبق، مث 
هتيء هذخ اخلربة الطالب بعد ذلك خلربة 
الطالب بعد ذلك خلربة اتلية. أي أن يكون 

 
 .66، لغري الناطقني هبا  تعليم اللغة العربيةرشدي أمحد طعيمة،   43



47 

 

 

 

هناك تسلسل يف عرض املهارات. و أن تستفيد  
 كل منها مما سبقها تؤدي ملا يلحقها.

 التكامل ج. 
بذلك العالقة األفقية بني اخلربات ويقصد 

حيث يكمل كل منها األخرى. فتدريس النطق 
والكالم ال ينفصل عن تدريس مهارات 
اإلستماع. وال ينفصل هذان عن تدريس 
القراءة...اخل. كما ان تدريس بقية فروع اللغة 
العربية ميكن أن يراعى فيه مبدأ التكامل أبن 

ىف الفرع  ختدم اخلربات يف كل فرع زميالهتا
 44اآلخر.

 

 
 .69نفس املرجع،  44
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العوامل اليت حتتاج إىل النظر يف تطوير الكتب املدرسية   ﴾د﴿
 العربية

الكتب  األشياء اليت حتتاج إىل النظر يف تطوير
 45: ، وهياملدرسية العربية

 (الكتاب املدرسي )املدمونمادة  .1
ترتبط حمتوايت الكتب املدرسية بصحة أو 

علمًيا وترتبط صحة حمتوى أو حقيقة احملتوى 
ابنسجام احملتوى أو حقيقة احملتوى استناًدا إىل نظام 

 .القيم الذي يعتمده اجملتمع أو األمة
، ينبغي أن يستند فيما يتعلق بصحة احملتوى

ىل مفاهيم حمتوى املواد التعليمية اليت مت تطويرها إ
، والتطورات األخرية ونتائج ونظرايت التعلم العريب

 .اليت أجريت يف جمال اللغة العربيةالبحوث التجريبية 
ميكن احلصول على مفاهيم ونظرايت تعلم اللغة 
العربية من كتب تعلم اللغة العربية اليت ميكن احلصول 

 
 Pembelajaran Bahasa Arabعبد احلميد و أخرون،  45

(Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Metode) ،102. 
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 تعقد برامج عليها بسهولة يف مكتبات اجلامعات اليت
، يف حني ميكن احلصول على نتائج تعلم اللغة العربية

ثة من خمتلف البحوث التجريبية والتطورات احلدي
 .اجملالت البحثية املطبوعة واإللكرتونية

، يتم تكييف حمتوايت ابلنسبة ملواءمة احملتوى
مواد تدريس اللغة العربية مع نظام القيم وفلسفة 

واجملتمع يف البيئة اليت تقع احلياة اليت تنطبق يف البلد 
تعلم اللغة العربية يف ، لعلى سبيل املثال ا.فيه

تعارض موضوع النص املكتوب كمواد ، ال يإندونيسيا
 .ومادة مع القيم اليت يعتمدها اجملتمع اإلندونيسي

 دقة التغطية .2
ترتبط دقة التغطية مبحتوى املواد التعليمية من 

، فضاًل عن يث اتساع وعمق احملتوى أو املادةح
إن  .تكامل املفهوم القائم على جمال العلوم العربية

املواد التعليمية حيددان إىل حد  عمق واتساع حمتوى 
كبري مستوى املواد التعليمية اليت سيتم تطويرها 

 .للطالب وفًقا لقدرة ومستوى التعليم املطلوب
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املرجع الرئيسي يف حتديد عمق واتساع حمتوى املواد 
التعليمية هو يف املناهج الدراسية واملناهج 

 .46الدراسية
 هضم املواد .3

اد التعليمية يفهم استيعاب الطالب للمو 
املتعلقة بسهولة املواد التعليمية ويفهموهنا  

على األقل هناك ستة أشياء تدعم  .كمستخدمني
 47يلى:واد التعليمية كما مستوى قابلية هضم امل

 منطقية التعرض .أ
إن عرض املواد التعليمية بطريقة منطقية 
سيجعل من السهل على الطالب فهم املواد 
التعليمية وميكنهم ربطها على الفور ابملعلومات 

 
 Pembelajaran Bahasa Arabعبد احلميد و أخرون،  46

(Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Metode) ،103. 

 Pembelajaran Bahasa Arabعبد احلميد و أخرون،  47

(Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Metode) ،104-107.  
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، والتعرف على التفكري لاليت مت إتقاهنا من قب
 .املنهجي والتفكري للطالب

 إىل السهل من املثال، سبيل على
 من ذلك، غري أو اخلاص إىل العام من الصعب،

 يفالنحوى،  الدروس يف ثال. مألنصار جوهر
 من) االستقرائي التفكري طريقة استخدام حالة

 األمثلة كل وقبل أوال مث ،(العام إىل اخلاص
 شرحه دراستها، يتم اليت العناوين من الواردة
 والتعلم القواعد، وضع أو استنتاج مع ومغلقة
 يف إليها ينظر أن ميكن هذا مثلالنحوى  منوذج
 منوذج أن حني يف nahwu-AL-wadhih كتاب

 ىف اول مث ،(اخلاص إىل العام من) استنتاجي
 للمناقشة أخرى أمثلة كتابة، أو قراءة حكم كل
 .الحق وقت يف
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 شأنه من التفكري طريقة أي ابستخدام
 هو والتعلم التعليم عملية للشروط وفقا يسمح أن

منطقية  من منطقي تسلسل هو أمهية أكثر
 .املواد التعرض

 عرض املواد  .ب
املواد التعليمية اليت يتم تقدميها بشكل 
منهجي وال تقفز لتسهيل الطالب يف تعلم 

 .تيبوتعريف الطالب ابلتفكري املرت 
 املثال، سبيل على املواد مهارة القراءة يف

 من يعترب التفسري مفردات النص، قراءة يبدأ
 رؤية ميكن هنا .العملية هذه فهم الصعب

  .منهجي متماسكة
توجد امثلة يف مادة ورسومات توضيحية جتعل  .ج

 الفهم 
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هناك أمثلة ورسومات توضيحية تسهل فهم 
عرض املوضوعات أو املفاهيم املستخلصة يف 
مواد التدريس اليت تتطلب أمثلة ورسوم توضيحية 

يتمثل املبدأ  .تساعد وتسهل فهم الطالب
وحتديد األمثلة والرسوم الرئيسي يف اختيار 

التوضيحية يف دقة األمثلة والرسوم التوضيحية 
لتوضيح النظرية أو املفهوم املوصوف ، ابإلضافة 

 .إىل الفوائد والفوائد للطالب
 

 أدوات سهلة .د
ب يف تعلم وفهم املواد ملساعدة وتسهيل الطال

 .، فمن الضروري استخدام األدواتالتعليمية
، من الضروري عليميةتعند استخدام الوسائل ال
، وهو عبارة عن أداة االنتباه إىل مبدأ االتساق

تستخدم أشكاهلا ورموزها بنفس املعىن بنفس 
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املعىن وجيب عدم استخدامها ملعاين خمتلفة يف 
  .مادة تعليمية واحدة

 تنسيق منظم ومتسق .ه
ستساعد املواد اليت تتم بطريقة منظمة 

املواد ومتسقة الطالب على التعرف على 
 املثال، سبيل على .التعليمية وتذكرها وتعلمها

 ضرورية تعليمية املطبوعة املواد يف تتفق حيث
 من متنوعة جمموعة استخدام الطالب لتجنب
 التعليمية املواد من هلجة التجويد .غامضة حيث
 ،الوقف كدليل تستخدم أن ميكن صوت

 إذا املثال، سبيل على .التعلم يواصلو  ،والتكرار
 ذلك حىت معني، لون ابستخدام ممارسة ورقة

 مرة كل يف ألنه اللون، نفس ابستخدام احلني
 تفهم سوف أهنا مث نقالة، لون على نظرة للطالب

 .الرايضة ممارسة أهنا على
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 وصف ألمهية وفوائد املواد التعليمية .و
املواد  ، يلزم شرح فوائداملواد التعليميةيف 

، سواء كانت املادة التعليمية التعليمية يف التعلم
مبثابة املادة الرئيسية اليت جيب استخدامها يف 

لطالب الدراسة ، أو كأداة التعلم يف الفصل
، أو كأداة للطالب للدراسة يف الذاتية يف املنزل

 إذا كان الطالب قادرين على فهم .جمموعات
، فسيتعلم دور املواد التعليمية يف تعلمهم

الطالب املواد التعليمية وفًقا لوظائفهم 
 .وفوائدهم

 استخدام اللغة .4
يرتبط استخدام اللغة يف تطوير املواد 

، واختيار تعليمية ابختيار اللغات املختلفةال
لمات، واالستخدام الفعال للكلمة، وجتميعات الك

اللغة العربية املستخدمة يف  ى.الربافاش ذات املغز 
التعليمية هي اللغة العربية أو اللغة العربية املواد 

وذلك ألن املواد التعليمية . التواصلية املباشرة واملرنة
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اجليدة ينبغي أن تكون قادرة على تشجيع وحتفيز 
، وميكن أن تؤدي الب على القراءة والقيام ابملهامالط

من االستكشاف إىل فضول الطالب إلجراء مزيد 
ن استخدام اللغة التواصلية إ ة. للموضوع قيد الدراس

يف مواد التدريس سيجعل الطالب يشعرون كما لو 
أهنم يتفاعلون مع معلمهم اخلاص من خالل املواد 

 .48احملددة يف املواد التعليمية
 التغيري والتعبئة .5

يتعلق التغيري والتعبئة يف الكتب املدرسية 
مبوقع املعلومات على صفحة واحدة من الطباعة 

ة متعددة حزمة من املواد التعليميوالتغليف يف 
يد من األشياء ، هناك العدالوسائط. يف هذه احلالة

 :، وهي كما يلياليت جيب مراعاهتا

 
 Pembelajaran Bahasa Arabعبد احلميد و أخرون،  48
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السرد أو النص الكثيف على صفحة واحدة  .أ
 جيعل الطالب يشعرون ابلتعب وامللل من قراءته

 .جًدا
واحدة الصفحة الفارغ من اليعد وجود قسم   .ب

لتشجيع الطالب وحتفيزهم على ضروراًي للغاية 
اخلربشة يف اجلزء الفارغ مع ملخص أو 

 .مالحظات قدمها الطالب أبنفسهم
 اجلمع بني الرسومات والنقاط واجلمل القصرية  .ج
ت اليت ليست احلافة اليمىن ابستخدام الفقرا  .د

 .، لذلك فمن األسهل قراءهتامسطحة
استخدام الرسومات أو الصور فقط ألغراض   .ه

 .معينة
استخدام نظام الرتقيم الصحيح واملتسق جلميع  .و

 .أجزاء املواد التعليمية
استخدام االختالفات ونوع وحجم احلروف   .ز

 .جلذب االنتباه
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استخدام األدوات اليت ميكن وضعها يف املقدمة   .ح
، حبيث و الوصف لكل موضوع أو يف النهايةأ

 .49ميكن للطالب تعلم املواد التعليمية
 توضيح .6

املواد يستخدم الرسم التوضيحي جلعل 
، تساعد التعليمية مثرية لالهتمام، حتفيزية، تواصلية

ميكن عمل . على االحتفاظ بفهم حمتوى الرسالة
الرسوم التوضيحية ابستخدام اجلداول والرسوم البيانية 
والرسومات والرسوم املتحركة والصور والصور 

 .50والرسومات والرموز واملخططات
 ملكوانتاكتمال ا .7

اكتمال املكوانت املتعلقة مبجموعة مواد 
التدريس اليت تعمل كمكون رئيسي ومكوانت 

حيتوي . تكميلية ومكوانت تقييم خمرجات التعلم

 
 Pembelajaran Bahasa Arabعبد احلميد و أخرون،  49

(Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Metode) ، 108.   

 .108نفس املراجع،  50
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ع الرئيسي املكون الرئيسي على املعلومات أو املوضو 
، أو جيب أن يتقن الطالب. الذي تريد نقله للطالب

املواد التعليمية عموما املواد التعليمية الرئيسية هي 
املطبوعة املطبوعة. يف حني أن املكون التكميلي 
ميكن أن يكون يف شكل معلومات إضافية أو 

، أو مل مع املادة التعليمية الرئيسيةمواضيع تتكا
معلومات أو مواضيع حول التثقيف البصري 

مواد  للطالب. تتكون املكوانت التكميلية عادة من
دعم الطباعة )مواد اإلثراء، القراءة، اجلدول الزمين، 

واد الدعم غري املطبوعة )األشرطة، ، ماملنهج(
، أدلة الطالب، أدلة  (VCDs، األقراص املدجمة

، إخل. اليت حيتاجها الطالب للتعرف على املعلم
موضوع مقدم من خالل وسائل اإلعالم املختلفة. 

تعلم من جمموعة من يتكون مكون تقييم خمرجات ال
األسئلة أو عنصر اختبار أو أداة تقييم نتائج اختبار 
غري اختبار ميكن استخدامها يف االختبارات 
التكوينية للطالب أثناء عملية تعلم اللغة العربية 
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واختبارات تلخيصية للطالب يف هناية الفصل 
 51.الدراسي

 
 املعايي يف إعداد كتاب اللغة العربية  ﴾ه﴿

  إختيار املواد .1
يناسب  52اإلختيار هو تصفية أو اختيار. 

القاموس اإلندونيسى الكبري الذي هو حرفيا هو 
االنتخاابت )للحصول على األفضل( والرتشيح. 

 وابلتايل يف سياق هذه الدراسة اختيار املواد.
تعتمد أمهية هذا اإلختيار على أساس التفكري  

 التايل:

 
 Pembelajaran Bahasa Arabعبد احلميد و أخرون،  51

(Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Metode) ، 102-109 

 Kamus Ilmiah Populer، فرتنتو و م.ىدهال الباالريفييوس أ.  52
  . 699(، 2001)سورااباي: أركوال، 
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مصادر القواعد الوصفية متنوعة جًدا من حيث  .أ
 النظرية والباحثني والبساطة.

واد النحية الصفية املوجودة اليت ال تتعلق مبصاحل م .ب
 التعليم.

من املستحيل تعليم كامل مواد اللغة العربية  .ج
 للطالب.

إن تعليم اللغة له أهداف خاصة اليت ال تطلب  .د
 53من الطالب إتقان مجيع جوانب اللغة دائما.

اللغة كم كبري تعطيك نفسها، وعليك ان ختتار 
اساس اختيار املفردات يف برانمج لتعليم منها وتنتقي. فما 

العربية للناطقني بلغة األخري، هناك جمموعةمن األسس 
 : نذكر فيما يلي اكثرها انتشارا

التواترر: تفضل الكلمة شائعة اإلستخدام على غريها،  (1
مادامت متفقة معها يف املعين. وتستشار فيها قوائم 

 
  Penulisan Buku Teks، مشس الدين أشرايف و توين فرانسيسكا 53

Bahasa Arab (Konsep, Prinsip, Problematika dan Proyeksi)، 25. 
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ة املفردات اليت اجرت حصرا للكلمات املستعمل
 وبيتت معدل تكرار كل منها.

التوزع او املدي : تفضل الكلمة اليت تستخدم يف  (2
اكثر من بلد عريب على تلك اليت توجد يف بلد واحد. 
قد يكون الكلمة ذا تكرار عال او شيوع مرتفع، 
ولكن هذا التكرار املرتفع ينحصر يف بلد واحد. لدا 

العربية يفضل أن ختتار الكلمة اليت تلتقي معظم البالد 
 على استخدامها.

املتاحية : تفضل الكلمة اليت تكون يف متناول الفرد   (3
جيدها حني يطلبها. واليت تؤدي له معين حمددا. 
ويقاس هذا بسؤال الناس عن الكلمات اليت 

 يستخدمها يف جماالت معينة.
األلفة : تفضل الكلمة اليت تكون مألوفة عند األفراد  (4

 اإلستخدام.  على الكلمة املهجورة اندرة
الشمول : تفضل الكلمة اليت تغطي عدة جماالت ىف  (5

وقت واحد غلى تلك اليت ال ختدم اال جماالت 
 حمدودة. 
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األمهية :  تفضل الكلمة اليت تشيع حاجة معينة عند  (6
الدراسة على تلك الكلمة العامة اليت قد ال حيتجها 

 أو خيتجها قليال.
العربية على غريها، وهبذا العروبة : تفضل الكلمة  (7

املنطق يفضل تعليم الدرلس كلمة "اهلاتف" بدال من 
 54التليفون.

  املواد تدرج .2
هذه هي اخلطوة الرتبوية التالية بعد أن حيدد الكتاب 
القواعد املادة من املصادر القواعد وصفية. هذا تؤخذ 
اخلطوة ألنه ىف األساس بني تسلسل املواد اللغوية و 

فرز التعليم. لذلك لتحديد نوعية الكتاب قواعد خيتلف 
اللغة التعليمية حتتاج اىل أن ينظر اىل جوانب فرز 

 55املواد.

 
-195، الناطقني هباتعليم اللغة العربية  لغري  رشدي أمحد طعيمة،  54

196.   

 Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyusunan نور هادي:55

Buku Pelajaran Bahasa)  ،402.   
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خطوتني ىف التدرج :  (Mackey)طرح ماجاكى 
 التجميع واافرز.

جيب أن يستند التجميع على مبادئ التوحيد والتباين  .أ
 والشدة.

عليم واما الفرز جيب أن يستند اىل مبدأ علم نفس الت .ب
من عام اىل خاص، من املختصر اىل الطويل من 
البسيط إىل املعقد، من األشكال املشاهبة اىل 
األشكال الشاذة ومن األكثر فائدة للطالب اىل أقل 

 56فائدة.
 عرض املواد .3

التدريج هو عدد أشكال اللغة املتضمنة يف طريقة 
وعدد األجزاء ىف املراحل، ترتيب العرض بني جزء واحد 
مع اآلخر وكذلك التقسيم اىل وحدات العرض. و أما 
التظاهر هو البياانت املستخدمة من قبل طريقة لتقدمي 
املواد الدراسية. بصرف النظر عن التعبري الوجهى اكد 

ارد ىف الكلمات أو اجلملة. ولتغلب على أيضا املعىن الو 
 

     .402نفس املرجع.،  56
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املشكلة ىف جمال املعىن ميكن استخدام طريقة واحدة من 
  57أربعة إجراءات ىف وقت واحد.

أربعة انواع منادج  (Mackey)اقرتح ماجاكى 
 العرض و هو: 

الطريقة التفاضل هي الطريقة لشرح ااقاعدة من  .أ
 األىل.خالل ترمجة تفسريها بلغة املتعلم 

موضوع ( Ostensif) يستخدم طريقة اوستنسيف .ب
 واإلجراءات واملواقف لشرح.

 طريقة التصويرية هي إستعمال الرسومات. .ج
 58أما طريقة السياقية هى التفسريات اجملردة. .د

 املواد تكرار .4
يف هذا السياق يعرف 59اإلعادة هو التكرار.

مبمارسة أو الشحذ. الشحذ هو خطوة اختذها مؤلف  

 
  Penulisan Buku Teks، مشس الدين أشرايف و توين فرانسيسكا 57

Bahasa Arab (Konsep, Prinsip, Problematika dan Proyeksi ،27. 

  

 Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyusunan نور هادي:58

Buku Pelajaran Bahasa) ،403.   
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كتاب مدرسي حبيث استيعاب املواد املقدمة واستيعاهبا 
من قبل الطالب ىف كفاءة اللغة الىت تكون جاهزة 
لالستخدام. طريقة السحذ األكثر اإلستعمال هى ممارسة 

 متقبلة وممارسة مثمرة.
املساعي ىف بعض احلاالت من الضروري 

اإلبداعية معلم اللغة ىف التدريس يدواي. أن ممارسة على 
القراءة بستطيع يتم عن طريق اإلجابة على األسئلة 
وتدوين املالحظات وإنشاء نظرة عامة وتقدمي سجل 
قراءة واحد. ممارسة مثمر حماط مهارتني أساسي: مهارة 
الكالم و مهارة الكتابة. ىف الناحية العملية ميكن هذا 

   60جلانبني موّحد املهارة القراءة واإلستماع.ا
التكرار هو خطوة يف  61تكرر املواد هي ترداد.

ألفه اللغة اليت جتاوز لكي يقدم املواد  اليت ميكن يفهمها 

 
  .Kamus Ilmiah Populer ،669، فييوس أ. فرتنتو و م.ىدهال الباالري 59

  Penulisan Buku Teks، مشس الدين أشرايف و توين فرانسيسكا 60

Bahasa Arab (Konsep, Prinsip, Problematika dan Proyeks ،28-29 .  

 .Kamus Bahasa Indonesia ، 329، س وجوواسيتو  61
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و ينفدها املتعلمون. يف هذا اجملال، ينقسم ماجكي 
التكرار  على أربعة أنواع اليت تناسب ابربع املهارات 

 ستماع و الكالم و القراءة و الكتابة.اللغوية و هي: اإل
تقنية الشحذ األكثر شيوعا اإلستخدم هو 
التدريب بصفة تكرر املواد و كثري اإلنتاج. تدريب تكرر 
املادة هو التدريب اإلستماع و القراءة، و هو تدريب  
كثري اإلنتاج هو الرتيب الكالم و الكتابة. تدريب 

تدريب تكّلم بصفة ظاهر. الكالم و الكتابة املكثف هو 
هذه املواد جيب ان حتصل على اجلزء األكثر يف الكتاب 

 62اللغة التعليم.
 املعايري اليت جيب مراعتها يف جانب التكرار هي:

 يتفق تقنيات التكرار بعملية استيعاب .1

 
 Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyusunan) ،نور هادي 62

Buku Pelajaran Bahasa، 403. 
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لتكرار املواد ميكن استخدامها بطريقتني، و مها كيف 
التشغيلية. كيفية التشغيل السبيل التشغيلية و غري 

تقنية التكرار جتسيد قدراهتم النحوية يف شكل أنشطة 
االستماع و التحدث و القراءة و الكتابة. هذا النوع 
من التدريب يستخدم السؤال و اجلواب، و النظر و 
القول، و االستنساخ و التدريس، و الوصف، و 
معرض، و السرد، و الرتمجة. أما ابلنسبة للتدريب 

ري التشغيلي هو نوع التكرار لشخذ قواعد اللغة، غ
أي تعلم األصوات، و ترتيب الكلمات، و ترتيب 
اجلملة، و ترمجة اجلملة. ينبغى لتكرار هذا املواد 

  63تتكامال مع نوع كيفية التشغيل.
 متنوع التكرار .2

 أنواع التكرار هي:

 
 Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyusunan) ،نور هادي  63
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ممارسة التقبلي: و ميكن أن يتم هذا التدريب  (1
( 2واب على السؤال، )( اجل1عن طريق: )

( 4( إنشاء حملة عامة، )3تدوين املالحظات، )
( متابعة 5جعل خفض مذكرة قراءات، )

 الدروس بطرق أخرى.
( التمييز بني كلمتني، 1ممارسة اإلستماع: ) (2

( 3( اإلستماع إىل كلمة أو عبارة مث يقول، )2)
اإلستماع إىل اخلطاب و اإلجابة على األسئلة 

إلستماع إىل اخلطاب، أو ( ا4القراءات، )
 اختيار قطعة من األدب خميليت.

ممارسة اإلنتاجية: بعض الطرق اليت ميكن 
اختاذها لتحسني املهارات االنتاجية بني أمور أخرى: 
ممارسة صنع ملخص، يؤلف رواية الكتابة و الرسم و 

 64الكتابة احلرة، و ترمجة.
 مواد القراءة  ﴾و﴿

 مفهوم مهارة القراءة .1
 

  .389- 387املرجع، نفس   64
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مهارة القراءة هي القدرة لتعرف و تفهم 
قال  65ابلنطق أو يفهم ىف القلب. احملتوايت التحريرية

ها ألجل ارة القراءة هي درس القراءة و هنايتمهأن عزّا 
و أما أن يقرأ الطالب ابلصحيح و يفهم ما يقرأ. 

طريقتها هي يعرض الدرس ابلقراءة الصوتية أو 
يقول املفردات و  . يرجى يستطيع الطالب أنالقلبية

اجلملة ىف اللغة العربية ابلصّح و الطالقة و 
 66الفصيح.

والقراءة عامل أساسى ىف بناء الشخصية و 
صقلها، فهى تزود القارىء ابملعارف واخلربات الىت قد 
ال يستطيع أن يكتسيبها مباشرة إال من خالل 

 
Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-سوايتنو، 65

metodenya ،98(، 2009، )يوكياكرات: ترياس. 
، Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسيف املسطفى، 66

162 . 
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القراءة، كما أهنا هى أداة الطالب ىف حتصيل علومه 
 67فمن ال يقرأ جيدا ال حيصيل جيدا.الدراسية، 

والقراءة هى النافذة للدارس األجنىب الىت من 
خالهلا يستطيع أن يطل و يرى الثقافة اإلسالمية 
والعربية، و من مث فإن القراءة تكاد تكون هى الوسيلة 
األوىل إلشباع رغبات وفهم الدارس األجنىب الذى 

 68يتطلع إىل فكر العرب و تراثهم.
قراءة مهارة أساسية من مهارات تعلم تعترب ال

أي لغة أجنبية، فبالرغم من أتكيدان على أمهية كل 
من اإلستماع واحلديث ىف تعلم اللغة و استحدامها 
إال أنه كثريا ما يتعذر على املتعلم استحدامهاتني 
املهارتني ال بسبب ضعفمها لديه ولكن بسبب قلة 

ارسة شفوية الفرص الىت تتاح له لكي ميارس اللغة مم
أو أن يشعر أن حاجته ملمارسة اللغة ممارسة شفوية 

 
أسس إعداد الكتب لتعليمية انصر عبد الغاىل و عبد احلميد عبد هللا،  67

  .57، الناطقني ابلرتبيةلغري 

    .57نفس املرجع.، 68
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قليلة وغري متوقعة. ويف هذه احلالة تصبح القراءة 
مهارة بديلة يف اإلتصال ابللغة عن املهارة الشفوية و 
يصبح تعليمها و تعلمها أمرا ضروراي و مفيدا، 
وابلتايل تصبح هدفا رئيسيا من أهداف تعلم اللغة 

مما جيدر بنا أن نذكره هنا أن من األجنبية. و 
خصائص عملية القراءة يف اللغة األجنبية ابلنسبة 
للمتعلم أهنا أداة تتسم بدوام اإلستمرار واإلستخدام 
من حيث هي أداة هذا املتعلم ال استمراره ىف التعلم، 
وأدات أيضا يف اإلتصال ابإلنتاج الفكري واألديب 

واء يف املاضى واحلضاري ألصحاب اللغة املتعلمة س
أو احلاضر. كما أهنا قد كانت أداة من أدواته ىف 

 69قضاء وقت الفرغ واإلستماع به.
تعليم مهارة القراءة ليس تعّلم القراءة مث أيمر 
إىل الطالب أن حيفظوا فقط، و لكن أكثر من ذلك 

 
)مكة تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات اأخرى، حممود كامل الناقة،  69

 .185(، 1985املكرة: جامعة أم القرى، 
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يعّد الطالب الفاهم إذا كانوا حصل على املؤّشر. و 
 هذا املؤشر هو:

 يقدر الطالب أن يقرأ نّص العربية ابلسديد (1
 أن يفهم القراءة ابلسديد بيقدر الطال (2
 القراءة ابلسديد الب أن يرتجميستطيع الط (3
يعرف الطالب مقام القراءة كل كلمة و يقدر أن  (4

 70يقّص ابللغتهم.
تعد القراءة من اهم املهارات الىت يبب أن 
يكتسبها الفرد، ويعمل على وتنميتها،اذ هي من 
وسائل اإلتصال الىت ال ميكن اإلستغناء عنها، و من 
خالهلا يتعرف اإلنسان خمتلف املعارف و الثقافات 

وسيلة التعلم و ادته ىف الدرس و التحصيل  وهي
،وشغل اوقات الفراغ ويقصد هبا اهنا عملية عقلية 
تشمل تفسري الرموز الىت يتلقها القارئ عن طريق 
عينه. وتطلب هذه العملية فهم املعاىن، كما اهنا 
تتطلب الربط بني اخلربة الشخصية و املعاين اليت 

 
 .نفس املرجع70
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النفسية املرتبطة  تنقلها األلفاظ ، مماجيعل العمليات
 71ابلقراءة مقعدة اىل درجة كبرية.

مهارة القراءة هي القدرة على إدراك وفهم 
حمتوى شيء مكتوب عن طريق نطق أو هضمه يف 

والقراءة هي ىف عملية اتصال بني القارئ   .القلب
واملؤلف من خالل النص الذى كتبه، مث مباشرة فيه 

 هناك عالقة معرفية بني اللغة الشفوية واللغة املكتوبة.
تبني الدراسات أن الطبيعة العامة للقراءة ىف 
جوهرها واحدة عند مجيع القراءة، والقارئ اجليد 

ات واملهارات ينبغى أن يتقن جمموعة من التجاه
الالزمة لقراءة اجلهرية اجليدة، والقراءة الصامتة 
السلسة الواعية، وهذه املهارات تشتمل على: اجتاه 
واع للقراءة، دقة واستقالل ىف تعرف الكلمات، مدى 
التعرف على درجة معقولة من السعة، حركات 
تقدمية من العينني على السطر مع االقصار ىف 

 
  .163 ،تعليم اللغة العربية  لغري الناطقني هبا رشدي أمحد طعيمة،  71
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ما هو ضرورى، حركة رجعية احلركات الرخعية على 
 72دقيقة من آخر السطر إىل أول السطر.

 أهداف تدريس القراءة .2
من كل سبق ميكن أن نستخلص أن من 
أهداف تدريس القراءة ىف الصفوف األوىل من مرحلة 

 التعليم االبتدائي ما أييت:
 تكوين العادات األساسية ىف القراءة مثل:

اكتساب عادات التعرف البصري على  (1
لمات، كالتعريف على الكلمة من شكلها، الك

و لتعريف على الكلمة من حتليل بنيتها و فهم 
 مدلوهلا.

 فهم الكلمة، و اجلملة، و النصوص البسيط. (2
بناء رصيد مناسب من املفردات الىت تساعد  (3

 على فهم القطع الىت قد متتد إىل عدة فقرات.
تنمية الرغبة و الشوق إىل القراءة و االطالع،  (4

 حث عن املواد القرائية اجلديدة.و الب
 

)القاهرة: دار الثقافة للنشر  اللغة العربيةتعليم مصطفى رسالن،  72
 .139(، 2005والتوزيع، 
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سالمة النطق ىف القراءة اجلهرية و معرفة  (5
احلروف و أصواهتا، و نطقها، و صحة 

 القراءة.
التدريب على عالمات الرتقيم و وظيفتها ىف  (6

 73القراءة.
أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من  (7

الصفحة املطبوعة و إدراك تغري املعىن بتغري 
 الرتكيب.

أن يتعرف معاىن املفردات من معاىن السياق،  (8
و الفرق بني مفردات احلديث و مفردات 

 الكتابة.
أن يفهم معاىن اجلمل ىف الفقرات و إدراك  (9

 عالقات املعىن الىت تربط بينها.
أن يقرأ بفهم و انطالق دون أن تعرف ذلك  (10

 قواعد اللغة و صرفها.

 
، )القاهرة: دار الشواف تدريس فنون اللغة العربيةعلى أمحد سوكور، 73

 .147(، 1991للنشر و التوزيع، 
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ل و أن أن يفهم األفكار اجلزئية و التفاصي (11
 يدرك العالقات املكونة للفكرة الرئيسة.

أن يقرأ بطالقة دون االستعانة ابملعاجم أو  (12
 قوائم مفردات مرتمجة إىل اللغتني.

أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة  (13
إىل قراءة األدب و التاريخ و العلوم و 
األحداث اجلارية مع إدراك األحداث و حتديد 

املعاىن و نقدها و ربط القراءة  النتائج و حتليل
 74الواسعة ابلثقلفة العربية و اإلسالمية.

 انواع القراءة .3
ميكن أن نظر اىل القراءة من حيث تعلمها و 
نفسمها عدة تقسيمات تعيننا على الرؤية الواضحة 

 اطرق و وسائل تدريسها. تنسم القراءة:
 من حيث نشاط القاررئ اىل:  .أ

 
طرائق تدريس اللغة العربية حممود كامل الناقة و رشدي أمحد طعيمة، 74

منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة ، )مصر: لغري الناطقني هبا
   .151(، 2003إيسيسكو، 
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 قراءة جهرية. (1
 صامتة.قراءة  (2

 و من حيث الغرض لعام للقارئ اىل: .ب
 قراءة استمتاعية. (1
 قراءة درس و حتليل. (2

 و من حيث الغرض اخلاص للقارئ اىل: .ج
 قراءة لقضاء وقت الفرغ. (1
 قراءة من أجل احلصول غلى معلومة معينة. (2
 قراءة من أجل احلصول على التتفاصيل. (3
قراءة من أجل التأمل و التحليل و   (4

 االستنتاج.
 حيث مراحل تعلمها اىل:و من  .د

القراءة كتعرف رمزي صويت، أي مرحلة  (1
 السيطرة على ميكانيكيات القراءة.

القراءة من أجل الفهم أي مرحلة القراءة  (2
 واإلرتباط ابملعىن.
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القراءة املكثفة أي مرحلة القراءة للدرس و  (3
 التحصيل.

القراءة التحليلية الواسعة أي مرحلة اإلصال  (4
 اللغة من فكر و ثقافة.بكل ما تعرب عنه 

سنتناول من هذه التقسيمات ما له ارتباط وثيق  .ه
بديناميات عملية تعليم القراءة، و ما ميكن أن 
يساعد على تعليم هذه املهارة و حتقيق 

 أهدافها.
كما أن القراءة تفتقد اىل عملية املراجعة الىت 
يقوم هبا املستمع عندما ال يفهم شيئا من املتحدث 

ىف القراءة إذن يعتمد أساسا على قدرة  معه. األمر
القارئ على فهم املفردات اليت يتكون منها النص 

  75املقروء. وإدراك العالقة بني بعضها بعض.
 طريقة تدريس القراءة .4

 
دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم رشدي أمحد طعيمة،  75

   .181 العربية،
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 مهارة تغيري رمز التحريرية إىل الصوتية .أ
ميلك هجائية العربية نظام املختلف مع 

أتليف هجائية الالتينية. اإلختالف منها النظام 
اللغة العربية يبدأ من اليمني إىل اليسرى وال 
يعرف حروف التاج لتبدأ مجلة حديدة و يكتب 
اإلسم الناس أو املكان. و اختالف شكل 
األخروف العربية عند تقام ابلنفسها و ىف أول 

 الكلمة و ىف الوسطى و ىف األخر الكلمة.
يثري هذه اإلختالف الصعوبة للطالب 

روف التنية. فلذالك يتعّلق مهارة الذى يتعّود ابحل
القراءة على اتقان الطالب ىف املفردات و 

 النحويّ 
 مهارة يفهم معىن القراءة .ب

ثالث عناصر اإلهتمام و يطّور ىف 
تدريس القراءة هي عنصور الكلمة و اجلملة و 
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الفقرة. يوزر ثالثة عناصر اللغة املعىن من املادة 
ة القراءة املقروءة. لكي تكون هذه تدريس مهار 

 للفهم جّذاب و مفرح، ينبغى أن حتتار املادة
املقروءة مناسبة ابلرغبة و درجة التطّور و عمر 

 76الطالب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatifسيف املسطفى، 76
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 الباب الثالث
 عرض البياانت عن كتاب اللغة العربية لطالب املدرسة 

 التخصص  2013على ضوء املنهج الدراسي 
 بقسم العلوم الدينية

 
 عرض البياانت العامة  ﴾أ﴿

يف هذا الباب، مجعت الباحثة البياانت اليت تتعلق 
ابلبحث العلمى. و يقصد هبضم املواد التعليمية وتكرار 

يقوم هبا / املؤلف الكتاب املواد هي عمليات اليت 
التعليمي ألجل إختيار املواد التعليمية من مراجعها، مث 
يقدم املؤلف املواد التعليمية اليت مت هلا اإلختيار يف 
الكتاب التعليمي. و بعبارة أخرى املواد التعليمية اليت 
يقدمها املؤلف ىف الكتاب التعليمي هي املواد اإلختيارية 

 معينة. عند املؤلف بعمليات
يتعلق بذلك، ال بد لنا أن نعرف أهداف تدريس 
اللغة العربية يف كتاب اللغة العربية الذي نشرته وزارة 
الشؤون الدينية لطالب املدرسة على ضوء املنهج 

82 
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التخصص بقسم العلوم الدينية  2013الدراسي 
هي تنمية مهارة اللغة العربية من حوار و قراءة و كتابة و 

 إلتصال و التواصل.مساعة و تنمية مهارة ا
و قد اعتمد الكتاب على منهج املتكامل بني 
مهارات اللغة العربية حيث مت تقسيم الكتاب اىل مثانية 
دروس، و يف كل قسم أو فصل دراسي أربعة دروس. و 
تضمن كل درس املفردات اجلديدة و متريناهتا، واحلوار 

ابة التمثيلي و متريناته، و نص القراءة و متريناته و الكت
واإلستماع. و خنصص مهارة اإلستماع يف هذا الكتاب 
بتمييز األصوات. يف كتاب اللغة العربية مرتبط ابملوضوع: 
يف الصف، يف املكتبة، يف الطريق، قضاء وقت الفراغ، 
الطعام والعمل، واجبتنا املنزلية، واجبتنا اإلجتماعية. بعد 

لغة عرف عن أهداف التدريس اللغة العربية يف كتاب ال
العربية الذي نشرته وزارة الشؤون الدينية لطالب املدرسة 

فعلينا نبحث عن  2013على ضوء املنهج الدراسي 
 البياانت كما يلى:

 هوية الكتاب .1
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 Bahasa Arab Pendekatanالعنوان            : 

Saintifik Kurikulum 2013 

 : وزارة الشؤون الدينية  املؤلف
 دينية: وزارة الشؤون ال  الناشر

 جاكارات: مدينة النشر
 2014:   السنة

 157:  عدد الصفحة
 احوال الكتاب .2

هذا الكتاب التعليمي اللغة العربية الذي 
نشرهتا وزارة الشؤون الدينية يف مجهورية إندونيسيا 
حمفوظة. و كان هذا الكتاب على احلكومة لتنفيذ 

 157اليت لديها  2013املناهج الدراسية يف عام 
 Times new)صفحة، أعده الرسائل اتميز نيو رومان 

roman ( موجهة إىل املعلمة العالية )العلوم العاملية
والدراسات االجتماعية، والطبقة اللغة لصف 
العاشر(. يتم تصنيف و تصحيح الكتاب بكل 
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األطراف يف تنسيق وزارة الدين، واستخدامها يف 
. هذا الكتاب هو 2013تنفيد املناهج الدراسية 

وثيقة حيه أن يتم إصالح ابستمرار، وجتديدها، و 
حديثها وفقا لديناميات أزمنة متغرية. نقد احلسن، ث

يف كل لدوائر ومن املتوقع أن حتسني نوعية من هذا 
: الكتاب. و أما اعضاء تصنيف الكتاب هي 

ي هو سوكادي، أجيع املسامهني يف الربانمج النص
صاحلني، مضاري. إستكشافه هو علي مرشيد و 

ليم سارميدي حسين. املشرف إصدار هي مديرية التع
املدارس الدينية،املديرية العامة للتعليم اإلسالمي، 

 وزارة الشؤون الدينية يف مجهورية إندونيسيا.
حيتوي الكتاب املعلمي جمموعة متنوعة من 
اجلوانب املتعقة مبوضوعات مثل : مهارة اللغة 
األربعة، واملفردات، والرتكيب، ومثالرين املتنوعة. 

ذا الكتاب حيث قبل أن تكون املواد يبدأ ه
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ابملقدمة، جدول احملتوايت و من مث الكفاءات 
 األساسية، مؤشرات وأهداف التعلم.

 عرض الكتاب .3
ترتكب هذا الكتاب على صفحة الغالف، و 
هوية الكتاب، و الشكر و التقدمي/كلمة تعريف، و 
أهنية الكتاب، و قائمة احملتوايت، و ينقل حروف 

جدام لغة اىل حروف لغة أخرى، و دليل اإلست
الكتاب،و املواد، و التمرينات والقاموس مساعد. و 

 عرضه كما يلي:
 صفحة الغالف .أ

صفحة الغالف يف الكتاب "اللغة 
العربية الذي نشرته وزارة الشؤون الديبية لطالب 

 2013املدرسة على ضوء املنهج الدراسي 
" يف هذه صفحة التخصص بقسم العلوم الدينية

تاب ابللغة الغالف مكتوب عليه موضوع الك
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اإلندونيسى. صفحة الغالف يف هذا الكتاب 
 سيطرة ابللون مزرق و أسود و أخضر.

 هوية الكتاب .ب
هوية الكتاب الكتاب "اللغة العربية 
الذي نشرته وزارة الشؤون الديبية لطالب 

 2013املدرسة على ضوء املنهج الدراسي 
". هذه هوية التخصص بقسم العلوم الدينية

األول بعد صفحة  الكتاب موضوع على
الغالف اليت مملوء موضوع الكتاب، و مؤلف، 
و انشر، و سنة النشرة، و عدد صفحة و غري 

 ذالك.
 
 

 الشكر والتقدمي /كلمة تعريف .ج
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كلمة تعريف يف الكتاب "اللغة العربية 
الذي نشرته وزارة الشؤون الديبية لطالب 

 2013املدرسة على ضوء املنهج الدراسي 
". واقع بعد هوية التخصص بقسم العلوم الدينية

الكتاب و يشتمل على كلمة الشكر و هدف 
الكتاب و شرح عن الكتاب و أمهية الكتاب 

نهج لطالب املدرسي لكشف التنفيذ امل
 . 2013الدراسي 

واملقدمة يف هذا الكتاب "اللغة العربية الذي 
نشرته وزارة الشؤون الديبية لطالب املدرسة على 

التخصص بقسم  2013ضوء املنهج الدراسي 
 " حتتوى أمهية اللغة العربية.  العلوم الدينية

 أهلية الكتاب .د
أهلية الكتاب يف الكتاب "اللغة العربية  

الذي نشرته وزارة الشؤون الديبية لطالب 
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 2013املدرسة على ضوء املنهج الدراسي 
" يف هذه التخصص بقسم العلوم الدينية

الصفحة يشتمل على أهلية الكتاب و وقت و 
درجة التعليم الىت قد املثبت وزارة الشؤون 

 الديبية.
 قائمة احملتوايت .ه

اللغة " احملتوايت يف الكتاب  قائمة
رته وزارة الشؤون الديبية لطالب العربية الذي نش

 2013املدرسة على ضوء املنهج الدراسي 
" واقع بعد التخصص بقسم العلوم الدينية

املقدمة. و يشتمل على اثمن الباب. الباب 
األول حىت الباب الرابع لفصل الدراسي األول، 
الباب اخلامس حىت الباب الثامن لفصل 

 الدراسي الثاىن. 

 الدرس موضصع املواد
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املفردات اجلديدة و  
متريناهتا، حوار يف الصف، 
تركيب الفعل املاضي، قرأة 

ز يف الفصل، كتابة، متيي
 األصوات.

 األول يف الصف

املفردات اجلديدة و 
متريناهتا، حوار يف املكتبة، 
تركيب الفعل املضارع، قرأة 
يف املكتبة املدرسة، كتابة، 

 متييز األصوات.

 الثاين يف املكتبة

املفردات اجلديدة و 
متريناهتا، حوار صلة الرحيم، 
تركيب فاعل، قرأة يف بيت 
اجلد، كتابة، متييز 

 األصوات.

 الثالث زاير عائلية

املوفردات اجلديدة و 
متريناهتا، حوار يف الطريق، 

 الرابع يف الطريق
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تركيب األلوان للمذكر 
واملؤنث، قراة يف الشارع،  

 كتابة، متييز األصوات.
املوفردات اجلديدة و 
متريناهتا، حوار قضاء وقت 
الفراغ، تركيب مجلة فعلية، 
قراءة كيف قضيت وقت 
الفراغ، كتابة، متييز 

 األصوات.

قضاء وقت 
 الفراغ

 اخلامس

املوفردات اجلديدة و 
متريناهتا، حوار الطد قراءة 
العمل عبادة، كتابة، متييز 

 األصوات.

الطعام 
 والعمل

الساد
 س

املوفردات اجلديدة و 
متريناهتا، حوار عدرا اي 
جدي، تركيب املفرد 
واجلمع، قراءة بر الوالدين،  

واجبتنا 
 املنزلية

 السابع
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 ييز األصوات.كتابة، مت
املوفردات اجلديدة و 
متريناهتا، حوار حسن 
اخللق، تركيب ما ليس 
للنفي، قراءة عادل يف 
الطائرة، كتابة، متييز 

 األصوات.

واجبتنا 
 اإلجتماعية

 الثامن

 

 املواد .و
اللغة العربية الذي املواد يف الكتاب "

املدرسة على رته وزارة الشؤون الديبية لطالب نش
التخصص بقسم  2013ضوء املنهج الدراسي 

" يف اول الباب يشتمل املفردات العلوم الدينية
اجلديد التدريب على املفردات مع قبل ان 

 يبحث الدراسي يف كل مهارة.
يبدأ الكتاب مبفردات اجلديدد ابلصورة 

املفردات.  املناسبة، اما تدريب املفردات اثىن
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تدريب األو هي يضع كلمات يف مكان الفراغ، 
 و يضع كلمات يف الصورة املناسبة.

مهارة األوىل يف هذا الكتاب هي 
الكالم او احلوار. يبدأ مهارة الكالم ابلنص 
احلوار مع الصورة املناسبة، اما التدريب يف مهارة 
الكالم ثالث التدريبات. التدريب األول هي 

ملناسبة ابلنص احلوار، التدريب يكمل احلوار ا
الثاىن هي تبادل السؤال واجلواب مع زميل، 

 التدريب الثالث هي يسأل صديق عن احلوار.
بعد مهارة الكالم الرتكيب النحوى، 
فىتتكن من الفعل املاضي، فعل املضارع، فاعل، 
األلوان للمذكر واملؤنث، مجلة الفعلية، مجلة 

 ليس للنفي. اإلمسية، املفرد واجلمع، و ما
مهارة الثاىن يف هذا الكتاب هى مهارة 
القراءة، يبدأ مهارة القراءة ابلنص القراءة مع 
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الصورة املناسبة. اما التدريب يف مهارة القراءة 
ثالث التدريبات. التدريب األول هى أن ترجم 
املفردات الصحيحة املناسبة ابلنص القراءة، 

ابلص،  التدريب الثاين أن جيب األسئلة موافق
التدريب الثاين أن يضع عالمة الصحيح و 

 عالمة اخلطأ يف العبارة.
مهارة الثالث يف هذا الكتاب هي مهارة 
الكتابة تتكون من التدريبات، التدريب األول 
هي ان ترتب الكلمات لتكون مجال مفيدة، 
التدريب الثاين ان يكمل اجلمل مبا بني قوسني، 

 مجل التدريب الثالث ان يضع كلمات يف
 مفيدة.

اما مهارة اآلخرة هي مهارة اإلستماع، 
تتكون من املواد اإلستماع و التدريب 
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اإلستماع. الرتيب يف مهارة اإلستماع هي ان 
 يسمع مث فرق بني ااكلماتني الصحيح.

 التدريبات .ز
يف هذا الكتاب أكثر التدريبات من 

اللغة العربية النظريته. من التدريبات يف الكتاب "
رته وزارة الشؤون الديبية لطالب الذي نش

 2013املدرسة على ضوء املنهج الدراسي 
" و فيه كان التخصص بقسم العلوم الدينية

مترينات يف هذا الكتاب هي ان ترجم املفردات، 
أن يوجب اسئلة من نص القراءة، و يضع 
عالمة الصحيح و عالمة اخلطء يف العبارة األتية 

 و غري ذالك.
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 عرض البياانت اخلاصة ﴾ب﴿
هضم املواد القراءة عن كتاب اللغة العربية الذي  .1

املدرسة على  رته وزارة الشؤون الديبية لطالبنش
بقسم  ىالتخصص 2013ضوء املنهج الدراسي 

 العلوم الدينية
يف كتاب اللغة العربية الذى نشرته وزارة الشؤون 
الدينية لطالب املدرسة العالية على ضوء املنهج 

التخصص بقسم العلوم الدينية  2013الدراسي 
. الذي يستعمل الطالب لتجرب كالمهمهي حوار 

ءة، و قبل نبحث إىل عرض البياانت عن مواد القرا
ارة ينبغي علينا ان نعرف املواد الكتاب يف مه

القراءة. اما املثال حمتوى الكتاب يف مهارة القراءة  
 كما يلى:
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 مواد القراءة يف الباب األول
 ف ّ يف الصَّ 

  ل  خ  د  
م
 ذ  ي  م  ال  ى التَّ ل  ع   م  لَّ س   و   ل  ص  الف   سم رّ  د  امل

 ان  ك    و   يّ  س  ر  ى الكم ل  ع   س  ل  ج   مثمَّ  م  ال  السَّ  ه  ي  ل  ا عّ و  د  ر  ف   
 ج  ر  خ  . أ  م  ه  ن  اك  م  ا   يف    ن  و  مم ظ  ت  ن    ي   و   ن  و  سم ل  جي    ذم ي  م  ال  التَّ 
 
م
 اك  ن  هم  ل  : ه   ذم ي  م  ال  التَّ  ل  أ  س  و   ر  و  ضم احل م  ف  ش  ك    سم رّ  د  امل
 ذ  ي  م  ل  ت   ك  ان  ، هم م  ع  : ن    ذم ي  م  ال  التَّ  اب  ج  ؟ أ   ب  ائ  غ   ذ  ي  م  ل  ت  
  ال  . ق  ب  ائ  غ  

م
:  ن  س  ح   ال  ؟ ق   بم ائ  الغ   ن  : م   سم رّ  د  امل

 .ل  د  عا   و  هم  بم ائ  الغ  
  ل  أ  س  

م
 ة  صَّ احل    ن  م   ل  اد  ع   اب  ا غ  ا ذ  م  : ل   سم رّ  د  امل

مد رّ سم ات  س   أم اي   ض  ي  ر  م   و  : هم  ذم ي  م  ال  التَّ  اب  ج  ؟ أ  
ذم. ق ال  امل

ي ذم : ن  ع م، الرّ س ال ة  ع ل ى  : ه ل  أ ر س ل  ر س ال ًة ؟ ق ال  التَّال م 
مد رّ سم إ ىل  أ ح د  

، ن ظ ر  امل أ  الدَّر س  . ق  ب ل  أ ن  ي  ب د  ت ب  ال م ك 
ًما ه ز ي اًل، و ع ظ اًما  س  ش ٍة.. ف  ر أ ى ج  ي ذ  آد م  يف   د ه  التَّال م 

ر   . اب   ز ًة و ل و اًن أ ص ف ر 
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مد رّ سم 

اًعا ؟ امل  : م ا ذ ا ب ك  اي  بمين َّ ؟ ه ل  حتم س  صمد 
 : ن  ع م   آد م  

مد رّ سم 
 : ه ل  ت مؤ دّ ي  ع م ل ك  ب ن ش ٍط ؟ امل

 : ال   آد م  
مد رّ سم 

 : ه ل  ت  ن او ل ت  فمطمو ر ك  ؟ امل
،  آد م   ي  ، أ ان  أ مه  ل تم ن  ف س  و مل   أ ع م ل  ب نمص ح  : ال 

.  أ يب   و أممّ ي 
ي م   مد رّ سم ب ي د ه  مثمَّ ط ل ب  م ن  إ ب  ر اه 

أ م س ك هم امل
يَّة .  ة  الصَّح  د   ل يمح وّ ل هم إ ىل  ط ب ي ب  الو ح 



99 

 

 

 

اي  حمم مَّدم، إ م س ح  السَّب مو ر ة ، ع ن د ان   : مثمَّ ق ال  
 ا لي  و م  د ر س  ج د ي د .

 
ر ي  ب اتم ع ل ى ا لق ر اء ة    ت د 

ر ي بم  ر د ات  اآلت ي ة  ت  ر مج  ت  ه ا  1التَّد  مف 
: ه ات  امل

ي ح ة !  الصَّح 
 ه ز ي ل                       

 ع ظ ام            
ر ز ة                اب 

 ل و ن                     
 أ ص ف ر             

م ا ذ ا 
 ب ك         

 حتم س             
 صمد اع           
 ي  ؤ دّ ي           
 ن ش اط           

......... : 
 :......... 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

  د خ ل  
 س لَّم 

 ر دَّ 
 ج ل س
ت ظ م  ي  ن  
 أ م اك ن
ر ج  أ خ 

 ك ش ف  احل مضمو ر
 س أ ل  
 غ اب  

 احل صَّة

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 
 :......... 

......... : 

......... : 

......... : 
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 ت  ن او ل            
 ف طمو ر             
 أ مه  ل              
 نمص ح            
 أ م س ك           
 ط ل ب             
 حيم وّ ل            
 ط ب  ي ب           

ة   د  الو ح 
يَّة   حّ   الصّ 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

 أ ج اب
 ص د ي ق
 ك ت ب  
 أ مس  اء
أ  ي  ب د 
 ن ظ ر  

ش ة  د ه 
 ر ا ى

م س   ج 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 
  

 
ر ي بم  لنَّصّ   2التَّد  ئ ل ة  اآلت ي ة  ممو اف ق ًة اب  ب  ع ن  ا أل س   : أ ج 

مد رّ سم ب  ع د  م ا د خ ل  م ا ذ ا ف  ع ل   .1
امل

 الف ص ل  ؟
 ك ي ف  ح الم التَّال م ي ذم يف  ا لف ص ل  ؟ .2
مد رّ سم ؟ .3

ر ج  امل  م ا ذ ا أ خ 
مد رّ سم ؟ .4

 ع مَّ س أ ل  امل
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 م ن  الغ ائ بم ؟ و  ل م ا ذ ا ؟ .5
ر ي ن  ؟ .6 مد رّ سم ا مس  اء  احل اض 

 أ ي ن  ك ت ب  امل
 و  ل م ا ذ ا؟م ا ذ ا ح د ث  ع ل ى آد م  ؟  .7
مد رّ سم ع ل ى آد م  ؟ .8

 م ا ذ ا ف  ع ل  امل
ر ي بم  م ة   3التَّد  يف  ا لع ب ار ات  (( √)): ض ع  ع ال 

ي ح ة  ، و  ع ال م ة  ) الع ب ار ات  اخل اط ئ ة . )X(الصَّح   ( يف   
مد رّ س   .1

ي ذم ع ل ى امل  س لَّم  التَّالّم 
ي ذم ي  قمو ممو ن  يف  ا ن ت ظ ام   .2  التَّال م 
مد رّ سم ك ت اب  الَّلغ ة  ا لع ر ب يَّة   .3

ر ج  امل  أ خ 
 ال  أ ح د  غ اب  م ن  احل صَّة   .4
ر ي ن  يف  ا لكمرَّاس ة   .5 مد رّ سم أ مس  اء  احل اض 

 ك ت ب  امل
مد رّ سم ا   .6

 ىل  آد م  يف   سمرمو رٍ ن ظ ر  امل
ي ه   .7  أ ط اع  آد مم نمص ح  و ال د 
ف ى .8 ت ش  مس 

ان  إ ىل  ا مل مد رّ سم ز ي د 
 مح  ل  امل

 

 مواد القراءة يف الباب الثالث
 يف   ب  ي ت  ا جل دّ  
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 . ان  و  ب ن  ت ان  ٍد : و ل د  ت ه  ا ر ب  ع ةم ا و ال  أل  مح  د  و  ز و ج 
ر س ة    د 

ر ة . و همو  ت ل م ي ذ  يف  ا مل حمم مَّد  يف  السَّاد س ة  ع ش 
ر ة ، و همو   –أ خمو هم  –الثَّان و يَّة ، و  حم  ممو د   يف  الثَّال ث ة  ع ش 

 
م
ر س ة  امل  د 

ي  ت ل م ي ذ  يف  ا مل
ع ة  و ه  د ي ةم يف  التَّاس  ط ة . و  ان  ت  و س 

ائ يَّة ، و  ل ي  ل ى  ب ت د  ر س ة  اإل   د 
ي ذ ة  يف  ا مل ت مه ا  –ت ل م   –أمخ 

 . ي  يف  ر و ض ة  ا أل ط ف ال 
رمه ا أ ر ب ع ، و ه   عمم 

  
 

ر ةم م ًعا أ م ام    س اء ، جت  ل سم ا ألمس 
التّ ل ف از ، و  يف  ا مل

، غ ًدا ي  و م  ا أل ح د  ي  و مم ا إل ج از ة ،  ق ال  حمم مَّد  : اي  و ال د ي 
. م  ل ة  الرَّح  لرّ ي ف  و ص  ر ة  ب  ي ت  ج دّ ي اب   م ا ر أ يمك  يف  ز اي 
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ل ة ، ل ق و ل  ر سمو ل  هللا   ي   ر ة  مج    –ق ال  الو ال دم : ف ك 
م  : ))م ن  أ ح بَّ أ ن  ي مب س ط  ل هم يف  ص لَّى هللام ع ل ي ه  و س لَّ 

ل  ر مح  هم(( متفق عليه.و   ر ز ق ه ، و  ي  ن س أ  ل هم يف أ ث ر ه ، ف  ل ي ص 
ر ةم يف  ب  ي ت  ا جل دّ  و  ا جل دَّة ، و   مس  يف   ي  و م  ا أل ح د  جت  ت م عم األ 

دم أي  يت   األ ق ار بم : الع م  و  ا لع مَّةم و  ا و ال   دم ا لع مّ  و  ا و ال 
دم ا خل ال ة  و   دم ا خل ال  و  ا و ال  ا لع مَّة  و  ا خل الم و  ا خل ال ةم و  ا و ال 
ر ةم ي  و ًما س ع ي ًدا.  ى األمس  ر ة  م ًعا، و  ي  ق ض  دم ا ألمس   ي  ل ع بم ا و ال 

 
 

ر ي  ب اتم ع ل ى ا لق ر اء ة    ت د 
ر ي بم  ي ح ة !:  1التَّد  ر د ات  اآلت ي ة  ت  ر مج  ت  ه ا الصَّح  مف 

 ه ات  امل
ر ة  مج  ي  ل ة    ف ك 

 ي  ب سمط
......... : 
......... : 

 ز و ج ة 
د  ا و ال 

......... : 

......... : 
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 ي  ن س أ
ل  ي ص 

 جي  ت م جم 
 أي  يت  

 الع م /الع مَّةم 
/اخل ال ةم   اخل الم

 ي  ل ع بم 
ي        ي  ق ض 

......... : 

......... : 

......... : 
 :......... 

......... : 

......... : 

......... : 
........ : 

 ب ن ت
ط ة مت  و س 

ر س ة  امل  د 
 امل

 ر و ض ةم ا أل ط ف ال  
ر ة  األمس 

 ي  و مم اإل ج از ة
لرّ ي ف  اب 

 م ا ر أ يمك
ر ة  ز اي 

......... : 

......... : 
 :......... 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... :  
ر ي بم  لنَّصّ   2التَّد  ئ ل ة  اآلت ي ة  ممو اف ق ًة اب  ب  ع ن  ا أل س  : أ ج 

! 
ا أل  مح  د  و  ز و ج ت ه  ؟ .1  ك م  و ل د 
رمسم حمم مَّد  ؟ .2  أ ي ن  ي د 
رمسم حم  ممو د  ؟ .3  أ ي ن  ي د 
رمسم ان  دي ةم ؟ .4  أ ي ن  ت د 
رمسم ل ي  ل ى ؟ .5  أ ي ن  ت د 
 س اء  ؟ .6

ر ةم يف  امل  أ ي ن  جت  ل سم األمس 
 م ا ذ ا ق ال  حمم مَّد  ل و ال د ه  ؟ .7
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 أ ي ن  ي س كمنم ج د  أ مح  د  و  ج دَّتمهم ؟ .8
ص لَّى هللام  -م ا م ع ىت  ق  و ل  ر سمو ل  هللا   .9

أحب أن يبسط ع ل ي ه  و س لَّم  : ))من 
له يف رزقه، و ينسأ له يف أثره، 

 فليصل رمحه(( ؟
ر ةم يف  ب  ي ت  اجل دّ   .10 م ىت  جت  ت م عم األمس 

 و  اجل دَّة  ؟
ر ي بم  م ة   3التَّد  يف  ا لع ب ار ات  (( √)): ض ع  ع ال 

ي ح ة  ، و  ع ال م ة  ) الع ب ار ات  )X(الصَّح   اخل اط ئ ة .( يف   
ٍد                                        .1 ث ةم ا و ال   أل  مح  د  و  ز و ج ت ه  ث ال 
ر ه   .2 ر ة  م ن  عمم   حمم مَّد  يف  الثَّال ث ة  ع ش 
ر س ة  الثَّان و يَّىة   .3  د 

 حم  ممو د  ت ل م ي ذ  يف  امل
ا .4 ر ه  ع ة  م ن  عمم  يف  التَّاس  د ي ة م  ان 
 ناًّ ل ي  ل ى أ ص غ رمهمم  س   .5
مب كّ رم  .6

ي  الت َّع ل ي مم امل
 ر و ض ةم ا أل ط ف ال  ه 

 س اء   .7
ر ةم التّ ل ف از  يف  امل  تمش اه دم األمس 

ع ة                                           .8  ك ان ت  اإل ج از ةم ي  و م  اجلمم 
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 د ي  ن ة   .9
 ك ان  ب  ي تم اجل دّ  و  اجل دَّة  يف  امل

ل ةم الرَّ 10 م  ص  ال  م  ل ي س ت  م ن  ت  ع ل ي م  اإل س   ح 

 
اللغة العربية  تكرار املواد التعليمي يف كتاب .2

 2013للصف العاشر على ضوء املنهج 
  التخصص بقسم العلوم الدينية

التدريبات اآلتية من احد املثال يف كتاب 
التعليمى اللغة العالبية الذي نشرته وزارة السؤون 

تتكون من التدريبات يف مهارة الكالم، الدينية. فيها 
وومهارة القراءة. الذي يستخدم التدريبات املتفتح و 

يف مهارة  الرتيبات كثري اإلنتاج. اما املثال التدريبات
 مكا يلى:  القراءة

ر ي  ب اتم ع ل ى ا لق ر اء ة    ت د 
ر ي بم  ر د ات  اآلت ي ة  ت  ر مج  ت  ه ا  1التَّد  مف 

: ه ات  امل
ي ح ة !الصَّ   ح 
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 ه ز ي ل                       
 ع ظ ام            

ر ز ة                اب 
 ل و ن                     

 أ ص ف ر             
 م ا ذ ا ب ك         
 حتم س             
 صمد اع           
 ي  ؤ دّ ي           

 ن ش اط        

......... : 
 :......... 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

  د خ ل  
 س لَّم 

 ر دَّ 
 ج ل س
ت ظ م  ي  ن  
 أ م اك ن
ر ج  أ خ 

 ك ش ف  احل مضمو ر
 س أ ل  
 غ اب  

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 
 :......... 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 

......... : 
 

ر ي بم  ئ ل ة  اآلت ي ة  ممو اف ق ًة  2التَّد  ب  ع ن  ا أل س  : أ ج 
لنَّصّ    اب 

مد رّ سم ب  ع د  م ا د خ ل  الف ص ل  ؟ .1
 م ا ذ ا ف  ع ل  امل

 ك ي ف  ح الم التَّال م ي ذم يف  ا لف ص ل  ؟ .2
مد رّ سم ؟م ا  .3

ر ج  امل  ذ ا أ خ 
مد رّ سم ؟ .4

 ع مَّ س أ ل  امل
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 م ن  الغ ائ بم ؟ و  ل م ا ذ ا ؟ .5
ر ي ن  ؟ .6 مد رّ سم ا مس  اء  احل اض 

 أ ي ن  ك ت ب  امل
 م ا ذ ا ح د ث  ع ل ى آد م  ؟ و  ل م ا ذ ا ؟ .7
مد رّ سم ع ل ى آد م  ؟ .8

 م ا ذ ا ف  ع ل  امل
ر ي بم  م ة   3التَّد  يف  ا لع ب ار ات  (( √)): ض ع  ع ال 

ي ح ة  ، و  ع ال م ة  ) الع ب ار ات  )X(الصَّح  ( يف   
 اخل اط ئ ة . 

مد رّ س   .1
ي ذم ع ل ى امل  س لَّم  التَّالّم 

ي ذم ي  قمو ممو ن  يف  ا ن ت ظ ام   .2  التَّال م 
مد رّ سم ك ت اب  الَّلغ ة  ا لع ر ب يَّة   .3

ر ج  امل  أ خ 
 غ اب  م ن  احل صَّة  ال  أ ح د   .4
ر ي ن  يف  ا لكمرَّاس ة   .5 مد رّ سم أ مس  اء  احل اض 

 ك ت ب  امل
مد رّ سم ا ىل  آد م  يف   سمرمو رٍ  .6

 ن ظ ر  امل
ي ه   .7  أ ط اع  آد مم نمص ح  و ال د 
ف ى .8 ت ش  مس 

ان  إ ىل  ا مل مد رّ سم ز ي د 
 مح  ل  امل

 



i 

 

 

 

 الباب الرابع
  حتليل البياانت

 
حتليل الباحثة البياانت املذكورة اليت مجعت يف الباب 

حث يف تقدمي مواد الكالم و لتبالثالث و يستخدمها الباحثة 
القراءة يف الكتاب التعليمي " اللغة العربية الذي نشرته وزارة 

املدرسة العالية على اساس املنهج الشؤون الدينية لطالب 
التخصص بقسم العلوم الدينية" للصف العاشر  2013الدراسي 

احثة الب تبنظرية حتليل احملتوى، وإستنادا عن هذه النظرية استمر 
: إن يف الكتاب التعليمي "اللغة يلي كماإىل حتليل البياانت  

 العربية لطالب اجملرسة العالية على اساس املنهج الدراسي
 " وجد احملاسن واملساوئ كما يلي :2013
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﴿أ﴾ حتليل البياانت عن كتاب اللغة العربية الذي نشرته وزارة 
الشؤون الدينية لطالب املدرسة العالية على اساس 

 2013املنهج الدراسي 
 هضم املادة .1

املتعلقة بسهولة املواد هضم املواد التعليمية يتم فهم 
التعليمية وفهمها من قبل الطالب كمستخدمني. 

واد التعليمية  هناك ستة أشياء تدعم مستوى هضم امل
 يلى:كما 

 منطقية التعرض .أ
إن عرض املواد التعليمية بطريقة منطقية 
سيجعل من السهل على الطالب فهم املواد 
التعليمية وميكنهم ربطها على الفور ابملعلومات 

، والتعرف على التفكري لليت مت إتقاهنا من قبا
 77.املنهجي والتفكري للطالب

 
n Bahasa Arab Pembelajaraعبد احلميد و أخرون،  77

(Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Metode) ،104.  
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، فقد مت شرح هذه وفًقا للنظرية املوضحة
بشكل منطقي  مهارة القراءةاملادة التعليمية يف 

يف الفقرة  القراءة، حيث يستخدم نص متاًما
ما األوىل مصطلحات سهلة االستخدام وغالًبا 

، استخدم املفردات تستخدم. مث يف الفقرة التالية
اليت تزيد من مستوى الصعوبة وتبدأ يف الظهور 

كما هو احلال  .مبفردات جديدة يف الفقرة التالية
 األول:  يف الفصل القراءةيف النص 

 ف ّ يف الصَّ 

  ل  خ  د  
م
ى ل  ع   م  لَّ س   و   ل  ص  الف   سم رّ  د  امل

ى ل  ع   س  ل  ج   مثمَّ  م  ال  السَّ  ه  ي  ل  ا ع  و  د  ر  ف    ذ  ي  م  ال  التَّ 
يّ    يف    ن  و  مم ظ  ت  ن    ي   و   ن  و  سم ل  جي    ذم ي  م  ال  التَّ  ان  ك    و   الكمر س 

ر ج  أ  . م  ه  ن  اك  م  ا    خ 
م
 ل  أ  س  و   ر  و  ضم احل م  ف  ش  ك    سم رّ  د  امل

ي ذم  م   اب  ج  ؟ أ   ب  ائ  غ   ذ  ي  م  ل  ت   اك  ن  هم  ل  : ه   التَّال 
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  ال  . ق  ب  ائ  غ   ذ  ي  م  ل  ت   ك  ان  ، هم م  ع  : ن    ذم ي  م  ال  التَّ 
م
 سم رّ  د  امل

 .ل  د  عا   و  هم  بم ائ  : الغ   ن  س  ح   ال  ؟ ق   بم ائ  الغ   ن  : م  
  ل  أ  س  

م
 ن  م   ل  اد  ع   اب  ا غ  ا ذ  م  : ل   سم رّ  د  امل

ذم. ات  س   أم اي   ض  ي  ر  م   و  : هم  ذم ي  م  ال  التَّ  اب  ج  ؟ أ   ة  صَّ احل   
ي ذم :  مد رّ سم : ه ل  أ ر س ل  ر س ال ًة ؟ ق ال  التَّال م 

ق ال  امل
 ، أ  الدَّر س  . ق  ب ل  أ ن  ي  ب د  ت ب  ن  ع م، الرّ س ال ة  ع ل ى ال م ك 

ي ذ  آد م  يف   د   مد رّ سم إ ىل  أ ح د  التَّال م 
ش ٍة.. ن ظ ر  امل ه 

 . ر ز ًة و ل و اًن أ ص ف ر  ًما ه ز ي اًل، و ع ظ اًما اب  س   ف  ر أ ى ج 
 نص القراءة ىف الباب األول 4.1الصورة 
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مد رّ سم 
: م ا ذ ا ب ك  اي  بمين َّ ؟ ه ل  حتم س   امل

اًعا ؟  صمد 
 : ن  ع م    آد م  

مد رّ سم 
 : ه ل  ت مؤ دّ ي  ع م ل ك  ب ن ش ٍط ؟ امل

 : ال     آد م  
مد رّ سم 

 : ه ل  ت  ن او ل ت  فمطمو ر ك  ؟ امل
، و مل     آد م   ي  ، أ ان  أ مه  ل تم ن  ف س  : ال 

.  أ ع م ل  ب نمص ح  أ يب   و أممّ ي 
مد رّ سم ب ي د ه  مثمَّ ط ل ب  

أ م س ك هم امل
ي م  ل يمح وّ ل هم إ ىل  ط ب ي ب   م ن  إ ب  ر اه 

يَّ  ة  الصَّح  د   ة . الو ح 
:اي  حمم مَّدم، إ م س ح  السَّب مو ر ة ،  مثمَّ ق ال  

 ع ن د ان  ا لي  و م  د ر س  ج د ي د .
من تلك القراءة، يف فقرة األوىل يستخدم 
املفردات السهل الذي استخدم يف حياة اليومية، 
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 منها 
م
، و يف فقرة الثاىن يستخدم ذم ي  م  ال  التَّ ، سم رّ  د  امل

 .احل  صَّة ، ر س ال ةً املفردات الصعوبة، منها 
 ادةعرض املترتيب  .ب

املواد التعليمية اليت يتم تقدميها بشكل 
منهجي وال تقفز لتسهيل الطالب يف تعلم 

 78.وتعريف الطالب ابلتفكري املتماسك
فيما يتعلق بعرض املواد على مواد 

، فهي يف هذا الكتاب مهارة القراءةالتدريس يف 
تتوافق مع احتياجات الطالب حيث تتوافق املادة 
يف هذا الكتاب مع املواد اليت حيتاجها طالب 

 إلتقان اللغة العربية. العاليةاملبتدئ من املتوسط 
مهارة املواد املقدمة متماسكة وال تقفز. يف 

ور منسجم مع ص القراءة، يبدأ هذا بنص القراءة

 
 ,Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatanعبد احلميد و أخرون، 78

Metode, Strategi, Materi dan Metode)  ،105 . 
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، مث بعد توفري لنصوص القراءة املوجودةمصورة 
الطالب على فهم وتعميق  تديبنصوص القراءة 

    بشكل أفضل. القراءةفهمهم للنص 
من اجلانب ترتيب العرض املادة مناسبة، 
ألنه املادة يف مهارة القراءة قد بدأ ابلنص القراءة 
مث التدريبات. ألن املادة الىت يقدم ابلرتيب قد 

الطالب لفهم الدراسى. كما يف النص يسها 
 القراءة اآلتية :

 ف ّ يف الصَّ 

  ل  خ  د  
م
ى ل  ع   م  لَّ س   و   ل  ص  الف   سم رّ  د  امل

ى ل  ع   س  ل  ج   مثمَّ  م  ال  السَّ  ه  ي  ل  ا ع  و  د  ر  ف    ذ  ي  م  ال  التَّ 
يّ    يف    ن  و  مم ظ  ت  ن    ي   و   ن  و  سم ل  جي    ذم ي  م  ال  التَّ  ان  ك    و   الكمر س 

ر ج  أ  . م  ه  ن  اك  م  ا    خ 
م
 ل  أ  س  و   ر  و  ضم احل م  ف  ش  ك    سم رّ  د  امل

ي ذم  م   اب  ج  ؟ أ   ب  ائ  غ   ذ  ي  م  ل  ت   اك  ن  هم  ل  : ه   التَّال 
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  ال  . ق  ب  ائ  غ   ذ  ي  م  ل  ت   ك  ان  ، هم م  ع  : ن    ذم ي  م  ال  التَّ 
م
 سم رّ  د  امل

 .ل  د  عا   و  هم  بم ائ  : الغ   ن  س  ح   ال  ؟ ق   بم ائ  الغ   ن  : م  
  ل  أ  س  

م
 ن  م   ل  اد  ع   اب  ا غ  ا ذ  م  : ل   سم رّ  د  امل

ذم. ات  س   أم اي   ض  ي  ر  م   و  : هم  ذم ي  م  ال  التَّ  اب  ج  ؟ أ   ة  صَّ احل   
ي ذم :  مد رّ سم : ه ل  أ ر س ل  ر س ال ًة ؟ ق ال  التَّال م 

ق ال  امل
 ، أ  الدَّر س  . ق  ب ل  أ ن  ي  ب د  ت ب  ن  ع م، الرّ س ال ة  ع ل ى ال م ك 
ش ٍة..  ي ذ  آد م  يف   د ه  مد رّ سم إ ىل  أ ح د  التَّال م 

ن ظ ر  امل
ر   ًما ه ز ي اًل، و ع ظ اًما اب  س  . ف  ر أ ى ج   ز ًة و ل و اًن أ ص ف ر 

 نص القراءة ىف الباب األول 4.1الصورة 
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مد رّ سم 
: م ا ذ ا ب ك  اي  بمين َّ ؟ ه ل  حتم س   امل

اًعا ؟  صمد 
 : ن  ع م    آد م  

مد رّ سم 
 : ه ل  ت مؤ دّ ي  ع م ل ك  ب ن ش ٍط ؟ امل

 : ال     آد م  
مد رّ سم 

 فمطمو ر ك  ؟: ه ل  ت  ن او ل ت   امل
، و مل     آد م   ي  ، أ ان  أ مه  ل تم ن  ف س  : ال 

.  أ ع م ل  ب نمص ح  أ يب   و أممّ ي 
مد رّ سم ب ي د ه  مثمَّ ط ل ب  

أ م س ك هم امل
ي م  ل يمح وّ ل هم إ ىل  ط ب ي ب   م ن  إ ب  ر اه 

يَّة .  ة  الصَّح  د   الو ح 
:اي  حمم مَّدم، إ م س ح  السَّب مو ر ة ، ع ن د ان   مثمَّ ق ال  

 ا لي  و م  د ر س  ج د ي د .
ر ي بم  ر د ات  اآلت ي ة   1التَّد  مف 

ت  ر مج  ت  ه ا  : ه ات  امل
ي ح ة !  الصَّح 

 : .........  د خ ل   : ......... ه ز ي ل                       
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 ع ظ ام            
ر ز ة                اب 

 ل و ن                    

......... : 

......... : 

......... : 

 س لَّم 
 ر دَّ 

 ج ل س

......... : 

......... : 
 ......... : 

 
 

ر ي بم  لنَّصّ   2التَّد  ئ ل ة  اآلت ي ة  ممو اف ق ًة اب  ب  ع ن  ا أل س   : أ ج 
مد رّ سم ب  ع د  م ا د خ ل   .9

م ا ذ ا ف  ع ل  امل
 الف ص ل  ؟

 ك ي ف  ح الم التَّال م ي ذم يف  ا لف ص ل  ؟ .10
مد رّ سم ؟ .11

ر ج  امل  م ا ذ ا أ خ 
ر ي بم  م ة   3التَّد  يف  ا لع ب ار ات  (( √)) : ض ع  ع ال 

ي ح ة  ، و  ع ال م ة  ) الع ب ار ات  اخل اط ئ ة . )X(الصَّح   ( يف   
مد رّ س   .9

ي ذم ع ل ى امل  س لَّم  التَّالّم 
ي ذم ي  قمو ممو ن  يف  ا ن ت ظ ام   .10  التَّال م 
مد رّ سم ك ت اب  الَّلغ ة  ا لع ر ب يَّة   .11

ر ج  امل  أ خ 
قد ترتيب من النص  القراءةمن هذه 

القراءة اىل التدريب. اما ترتيب من اجلانب 
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الذي قد  3.1حمتوايت املادة أنضر اىل اجلدول 
 شرح احتوى الكتاب.

توجد امثلة يف مادة ورسومات توضيحية جتعل  .ج
 الفهم

هناك أمثلة ورسومات توضيحية تسهل 
فهم عرض املوضوعات أو املفاهيم املستخلصة يف 

يت تتطلب أمثلة ورسوم توضيحية مواد التدريس ال
 79.تساعد وتسهل فهم الطالب

ية اليت فيما يتعلق ابألمثلة التوضيح
، توجد يف هذه تسهل فهم الكتب املدرسية

صور التوضيحية يف شكل الرسوم  املهارة القراءة
عروض. يف نص واحد امل القراءةيف كل نص 

 يوجد مثال واحد للصورة املقدمة، كما هو القراءة

 
   .105نفس املراجع،  79
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قراءة ، كما يف الاألول يف الفصل القراءةيف نص 
 من الباب الثالث اآلتية: 

 يف   ب  ي ت  ا جل دّ  
ان  و   ٍد : و ل د  أل  مح  د  و  ز و ج ت ه  ا ر ب  ع ةم ا و ال 

ر ة . و همو  ت ل م ي ذ   . حمم مَّد  يف  السَّاد س ة  ع ش  ت ان  يف   ب ن  
ر س ة  الثَّان و يَّة ، و  حم  ممو د    د 

يف  الثَّال ث ة   –أ خمو هم  –ا مل
د ي ةم  ط ة . و  ان  مت  و س 

ر س ة  امل  د 
ر ة ، و همو  ت ل م ي ذ  يف  ا مل ع ش 

ائ يَّة ، و   ب ت د  ر س ة  اإل   د 
ي ذ ة  يف  ا مل ي  ت ل م 

ع ة  و ه  يف  التَّاس 
ت مه ا  –ل ي  ل ى  ي  يف  ر و ض ة   –أمخ 

رمه ا أ ر ب ع ، و ه  عمم 
 .  ا أل ط ف ال 
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ر ةم م ًعا أ م ام  التّ ل ف از ،   س اء ، جت  ل سم ا ألمس 
و  يف  ا مل

، غ ًدا ي  و م  ا أل ح د  ي  و مم ا إل ج از ة ،  ق ال  حمم مَّد  : اي  و ال د ي 
. م  ل ة  الرَّح  لرّ ي ف  و ص  ر ة  ب  ي ت  ج دّ ي اب   م ا ر أ يمك  يف  ز اي 

ل ة ، ي   ر ة  مج    –ل ق و ل  ر سمو ل  هللا   ق ال  الو ال دم : ف ك 
ص لَّى هللام ع ل ي ه  و س لَّم  : ))م ن  أ ح بَّ أ ن  ي مب س ط  ل هم يف  
ل  ر مح  هم(( متفق عليه.و   ر ز ق ه ، و  ي  ن س أ  ل هم يف أ ث ر ه ، ف  ل ي ص 
ر ةم يف  ب  ي ت  ا جل دّ  و  ا جل دَّة ، و   مس   يف   ي  و م  ا أل ح د  جت  ت م عم األ 

دم  دم ا لع مّ  و  ا و ال  أي  يت   األ ق ار بم : الع م  و  ا لع مَّةم و  ا و ال 
دم ا خل ال ة  و   دم ا خل ال  و  ا و ال  ا لع مَّة  و  ا خل الم و  ا خل ال ةم و  ا و ال 
ر ةم ي  و ًما س ع ي ًدا.  ى األمس  ر ة  م ًعا، و  ي  ق ض  دم ا ألمس   ي  ل ع بم ا و ال 
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اليت تقدم أكثر من  القراءةض النصوص بع و يف
صورة توضيحية حبيث ميكن تسهيل الطالب يف 

يف الفصل  القراءةتعلم وفهم النص. كما يف نص 
 الثالث الىت قد شرح اعاله.

 أدوات سهلة .د
ب يف تعلم وفهم ملساعدة وتسهيل الطال

، فمن الضروري استخدام املواد التعليمية
، من عليميةالوسائل التعند استخدام  .األدوات

، وهو عبارة االنتباه إىل مبدأ االتساقالضروري 
عن أداة تستخدم أشكاهلا ورموزها بنفس املعىن 
بنفس املعىن وجيب عدم استخدامها ملعاين خمتلفة 

 80.يف مادة تعليمية واحدة
، ال ناًء على النظرية اليت سبق ذكرهاب

يوجد يف هذا الكتاب املدرسي أدوات ميكن أن 
 

 Pembelajaran Bahasa Arabعبد احلميد و أخرون،  80

(Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Metode)  ،106 
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ية بشكل تسهل على الطالب فهم الكتب املدرس
، ألن هذا الكتاب ال يستخدم أفضل. مع اجلدال
، ستوى املبتدئني يف اللغة العربيةللمتعلمني من م

ولكن للمدرسة الثانوية يف مستوى املبتدئني على 
ن ، فإجه التحديد يف القسم الديين. لذاو 

األدوات املقصود هبا هي رموز أوامر معىن أو 
، مع يهااجة الطالب إلاحلغريها لتسهيل عدم 

إمكانية اعتبارهم قادرين على فهم مواد التدريس 
بشكل صحيح وصحيح دون استخدام أدوات 

 جتعلها سهلة.
 تنسيق منظم ومتسق .ه

ستساعد املواد اليت تتم بطريقة منظمة 
لى املواد ومتسقة الطالب على التعرف ع

 81.التعليمية وتذكرها وتعلمها
 

 .106نفس املراجع،  81
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يف هذا الكتاب  املهارة القراءةيف مجيع 
التدريبات املقدمة يف شكل منظم ومتسق. 

 القراءة التمرين األول هو إعطاء معىن يتعلق بنص 
الثاين  التدريب، بينما الذي متت دراسته من قبل

، القراءةهو اإلجابة على األسئلة املتعلقة بنص 
الثالث هو إعطاء عالمة اختيار  دريبالت

إجراء فحص صحيحة على اجلملة الصحيحة و 
على اجلملة اخلطأ يف نفس الوقت تربير  طاءخ

 اجلملة وفقا للنص الذي جتري دراسته.
التنسيق يف مهارة القراءة قد منظم و 
متسق، ألن يف اول املوضوع املهارة يستخدم 

ادة يف كل تقدمي املوضوع ابللون اسفر يف اول امل
مهارة. يستخدم اللون األسفر سيسهل الطالب 

 82حلفظ املادة.
 
 

 
 يف امللحق هذا البحث 1انظر اىل نسخة الوثيقة رقم  82
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 ألمهية وفوائد املواد التعليميةاوصف  .و
املواد  ، يلزم شرح فوائداملواد التعليميةيف 

، سواء كانت املادة التعليمية التعليمية يف التعلم
مبثابة املادة الرئيسية اليت جيب استخدامها يف 

لطالب الدراسة ، أو كأداة التعلم يف الفصل
، أو كأداة للطالب للدراسة يف الذاتية يف املنزل

 83.جمموعات
درسي فوائد الكتاب املأمهية كل كتاب 

أن نفهم  املدرسي نفسه إىل جانب الطالب ميكن
، كما ميكن للطالب فهم فائدة املواد التعليمية

 .تعلم املواد التعليميةالأمهية 
أمهية املواد شرح يف هذا الكتاب املتعلق ب

، فهي مناسبة كمواد تعليمية التعليمية وفوائدها
م اإلسالمي يف ميكنها حتسني خدمات التعلي

ابعتبارها تعاليم مثالية  ،املدارس اإلسالمية
 .وعملية، وفًقا للمقدمة املذكورة

 
    .106نفس املراجع،  83
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وقد ذكر أن هذا الكتاب املدرسي 
م اإلسالمي يف يستخدم لتحسني خدمات التعلي

، لذلك مت استخدام هذا املدارس اإلسالمية
الكتاب ملوضوع التعلم يف مدرسة خاصة يف 

 ختصص الدين.
قد يذكر عن األهداف يف هذه الصورة، 

 مواد الكتاب كالطريقة الكاملة الوظيفية. و
م اإلسالمي يف املدارس لتحسني خدمات التعلي

 .اإلسالمية
اما اخلالصة من حتليل هضم املادة، ان 

 ينظر يف اجلدول كما يلى:
اخلالصة عن حتليل هضم  4.1اجلدول 

 املادة يف مهارة القراءة
غري  مناسبة اجلانب رقم

 مناسبة

  √ منطقية التعرض  .1
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  √ عرض املادة  .2

 توجد امثلة يف مادة  .3
ورسومات توضيحية جتعل 

 الفهم 

√ 
 

 

 √  أدوات السهلة  .4

  √ تنسيق منظم ومتسق  .5

األمهية وفوائد املواد وصف   .6
 التعليمية

 √ 
 

 
، ميكن أن خنلص إىل أن التحليل عن هذا

 ، واملوادجيدة مهارة القراءةاملادة جيدة يف 
، وقد بدأت املقدمة منطقية مبا فيه الكفاية

اليت يسهل فهمها  املفرداتابستخدام 
واستخدامها كل يوم. مث بدأ تقدمي البارافراف 

، مت املفردات اجلديدة. يف هذه احلالةالتايل إىل 
تقدمي املواد أيًضا يف تناغم وال تقفز من الفصل 
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إىل فصل آخر. على الرغم من عدم  األول
تقدمي الرسوم التوضيحية اليت ميكن أن تسهل 

، إال سية وفهمهالطالب فهم الكتب املدر على ا
أن الطالب يعتربون قادرين على فهم الكتب 
التعليمية نظرًا ألن هذا الكتاب يمقدم للطالب 
اخلاصني الذين يتخصصون يف الدين يف 
ختصص اللغة العربية. ويف هذا الكتاب مت شرحه 

 أيًضا حول أمهية املواد التعليمية.
 واملواد إجنازه، مت الذي للتحليل ووفقا

 الكفاية، فيه مبا جيدة القراءة رةاامله هضم على
 منطقي غري رةاامله هذا على للمواد والتعرض

 هذا على املوجودة الكتاابت قراءة واليت متاما،
 ينظر الذي الصعب إىل السهل من يبدأ الكتاب

 األوىل القراءة يفاملفردات  استخدام من إليه
 سهلة مفردات استخدام القراءة الفقرة

 مث أوال يوم كل يف متكرر بشكل أو االستخدام
 .جديدة مفردات استخدام بدء التالية الفقرة يف
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 يف مهارة القراءة على املواد عرض مت وقد
 املواد كانت حيث متماسك، الكتاب هذا

 أن ميكن هذا .وتبخرت منهجي بشكل املقدمة
 آخر فصل بني حيث ةالطاول على إليه ينظر

 على يسهل متماسك جعله قد املواد للفصل
 التفكري على الطالب وتعريف للتعلم الطالب
 .متماسك بشكل

 هذا يف املهارة القراءة املواد تقدمي يتم مل
 تسمح أن ميكن اليت التوضيحية الرسوم الكتاب
 فذلك .املدرسية الكتب وفهم لتعلم للطالب

 الصف لطالب الكتاب هذا تقدمي يتم ألن
 لغة عرب العربية يف الدين ختصصا العاشر خاص

 ابلفعل فهم على الطالب أن نفرتض التخصص
 .التوضيح املواد إعطاء عدم من الرغم على املادة

 أيضا الوثيقة يف املستخدم التنسيق مت وقد
 وتسهل تساعد سوف لذلك واثبت منظم

 املواد يتعلمو  وتذكر، التعرف على الطالب
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 حيث من اثبت هو الكتاب شكل ة.التعليمي
 هناية وحىت البداية من الرايضة ممارسة الشكل
 .الفصل

 مثل أدوات هناك الكتاب هذا يف فقط
 املواد تعلم على الطالب تساعد اليت الرموز

 .التعليمية
 تكرار املادة .2

التكرار هو التكرار يف هذا السياق الذي يتم 
تفسريه على أنه ربط، تدريب، أو شحذ. شحذ هو 

كتاب نصي حبيث ميكن هضم خطوة اختذها مؤلف  
املواد املقدمة واستيعاهبا من قبل الطالب يف 

 84الكفاءات اللغوية جاهزة لالستخدام.

 
 Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyusunan) ،نور هادي 84

Buku Pelajaran Bahasa، 403. 
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 متفتح تدريباتهي  اإلستخدام أكثر أساليب
االستماع  تدريبمهارةهي  تفتحوإنتاجية. التدريبات امل

 مهارة، يف حني أن التدريب اإلنتاجي هو راءةوالق
والكتابة املكثفة  كالموالكتابة. تدريبات ال كالمال

هي شكل من أشكال التدريب اللغوي احلقيقي. 
من الكتب جيب أن حتصل هذه املادة على أكرب قدر 

 املدرسية اللغوية. 
ابستخدام أسلوب شحذ يف هذا الكتاب 

التدريبات يف  ، ميكن رؤيته من خاللتقديري ومثمر
على ممارسة القراءة  التدريباتالكتاب حيث حتتوي 

والكتابة واالستماع أو حتدث أو امأل اإلجاابت يف 
 يف مهارة القراءة كما يلى:اما مثال التدريب السؤال. 

ر ي بم  ر د ات  اآلت ي ة  ت  ر مج  ت  ه ا  1التَّد  مف 
: ه ات  امل

ي ح ة !  الصَّح 
 : .........  د خ ل   : ......... ه ز ي ل                       
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 ع ظ ام            
ر ز ة                اب 

......... : 

......... : 
 س لَّم 

 ر دَّ 
......... : 
......... : 

 

ر ي بم  ئ ل ة  اآلت ي ة  ممو اف ق ًة  2التَّد  ب  ع ن  ا أل س  : أ ج 
لنَّصّ    اب 

مد رّ سم ب  ع د  م ا د خ ل  م ا  .1
ذ ا ف  ع ل  امل

 الف ص ل  ؟
 ك ي ف  ح الم التَّال م ي ذم يف  ا لف ص ل  ؟ .2
مد رّ سم ؟ .3

ر ج  امل  م ا ذ ا أ خ 
ر ي بم  م ة  3التَّد  يف  ا لع ب ار ات  (( √)): ض ع  ع ال 

ي ح ة ، و  ع ال م ة  ) الع ب ار ات  اخل اط ئ ة . )X(الصَّح   ( يف   
مد رّ س   .1

ي ذم ع ل ى امل  س لَّم  التَّالّم 
ي ذم ي  قمو ممو ن  يف  ا ن ت ظ ام   .2  التَّال م 
مد رّ سم ك ت اب  الَّلغ ة  ا لع ر ب يَّة   .3

ر ج  امل  أ خ 
متاًما مع أهداف يتوافق  اساليباستخدام هذه 

التدريبات يف هذا ، تؤخذ التعلم، وفًقا للصورة أعاله
، ستها وفًقا ملواد احلياة اليوميةالكتاب من مادة متت درا
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جابة على األسئلة مهارات القراءة مثل اإل تدريباتحيث 
الكتابة مثل ترتيب اجلمل،  ةمهار  ، يفمن نص القراءة

، أي ممارسة التحدث ة، ومهار واستكمال بناء اجلمل
يف هذا الكتاب  تتنوع التدريباتاحملاداثت مع األصدقاء. 

، مثل جلعل الطالب سعداء وليسوا ابملللمبا يكفي 
 ابستخدام األغاين. تصريفاحتفيظ  وتدريبات مفردات

يف كل فصل أو يف كل  دريباتيتم تقدمي هذه الت
، توجد مادة تذكران ابملواد التدريباجتماع، ويف كل 

 املقدمة مسبًقا يف الكتاب. 
يف هذا الكتاب بشكل  دريباتالتمت تصميم 

لديها أنواع خمتلفة من أسئلة  يف مهارة القراءة، ألن مناسبة
ثف للغاية والكثري يف هذا مك تدريباملمارسة. إنه جمرد 

غرض من هذا الكتاب هو أكثر ، ألنه يف الواقع الالكتاب
، لذلك حيتوي هذا الكتاب على العديد من عملية

يف هذا الكتاب شديدة  دريبات. لكن التدريباتالت
وآخر حىت تبدو  دريبالكثافة واملسافة قريبة جًدا بني الت
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اما نتائج احلليل عن التكرار املادة يف مهارة القراءة  ابهتة.
 يف اجلدول كما يلى :
 حتليل التكرار املادة 4.2اجلدول 

 نمرةال التقييس نعم ال
يستخدام أساليب التكرار لتسريع عملية  √ 

 استيعاب
1 

 2 يستخدام أساليب التكرار مناسب √ 
يستخدام أساليب التكرار لتسريع عملية  √ 

 اإلستيعاب
3 

مواد اليت تذكر للمواد املقدمة يف كل هناية  √ 
 الدراسية

4 

سعيدا، و املواد عن التكرار يؤد الطالب   √
 اسرتخاء و تبسما

5 

تستخدم طريقة املرطبات مثل الفكاهة و   √
 النوادر

6 

تستخدم الطريقة األخرى مثل شحذ الغناء،   √
 قراءة الشعر و املسرحية

7 

 8 استمارة التقييم يف كل هناية  √ 
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 9 أنشطة إضافية للطالب مثل الواجبات املنزلية  √
 10 املوجودة بشكل جيدالتدريبات  √ 
 11 جيب أن يتعلم التدريبات  √ 
 12 أغلظ التدريبات و الطالب ملال جدا  √

 
ملساعدة الطالب على ممارسة أو االتكرار هو أداة 

كانت قد تعلمت يف اللغة احلقيقية، مع   القواعدتطبيق 
مع أربعة الكفاءة. يف هذا بعض الفئات واالختالف 

اليت يتم تقدميها يف كل مهارة  دريبات، تكون التالكتاب
من البنات وال  الرابعإىل الثالث  منمجيعها يف املتوسط 

ق مع يتميل أي منهم إىل مهارات أخرى. ألنه يتواف
وهو دعم تعميق دراسة الدينية  ،الغرض من هذا الكتاب
يعد التكرار يف هذا الكتاب و يف التخصص الديين. 

إال أنه ال يوجد استخدام لتجديد املعلومات  مناسبا
وأساليب التدريب يف الكتاب شديدة الكثافة حبيث 

 تنهار.
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 الباب اخلامس
 اإلختتام

 اخلالصة .أ
بعد أن أجرت الباحثة البحث، ميكن للباحثة أن نقول 
أبن الكتاب مناسبة. هناك نتائج البحث ميكن للباحثة 
استخالصها استنادا اىل أسئلة البحث الىت اقرتحتها الباحثة 

 يف هذه الدراسة:

إن هضم املادة  يف مهارة القراءة مناسب، كان شرح  .1
ادة من السهلة اىل الصعبة، وتقدمي املادة منطقيا بتقدمي امل

املادة يف مهارة القراءة متناسق، وجد صورة توضيحية 
لتسهيل فهم الطالب. الشكل يف هذاه املادة متسق و 
مرتب، وجد بيان عن أمهية مادة التعليم مثل الكتاب 
األولوى يف التعلم، ولكن ليس يف هذاه املادة ادوات 

 تعلم.  مسهلة الىت تساعد الطالب يف ال
التكرار املستخدم يف مهارة القراءة مناسب. يؤخذ  .2

 الرتتيب يف مهارة القراءة من املواد الىت متت دراستها
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وفقا للحياة اليومية، ولكن ال توجد طريقة لتجديد 
يف هذا الكتاب تناسب قدرة  املعلومات، وكانت التدريبات

  الطالب إال اهنا قد يؤدي إىل امللل للطالب. 
  

 اإلقرتاحات .ب
بناء على النتائج اليت مت احلصول عليها، وهناك بعض 

 األشياء اليت اقرتاحا من هذا البحث
عند تدريس الكتب املدرسية، ، كتاب الكتب املدرسية .1

ينبغي تكييفها مع املناهج الدراسية املعمول هبا يف 
 إندونيسيا. 

ال ميكن فصل الكتب املدرسية اليت يستخدمها ، املعلمون .2
الطالب عن تدخل املعلم كمدرس يف املدرسة. لذلك، 
جيب أن يكون املعلمون قادرين على اختيار الكتب 

 إىل املناهج الدراسية املطبقة.املدرسية اليت تشري
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