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 ملخص
 

باملدرسة الثانوية الفه  للصف الثامن حتليل ماد  التعليمية اللغة العربية .4102 .الف فتح الجنة
 قسم التعليمية والعلوم الرتبية كّلية ، لمىالبحث الع امحدى وغريه.

: املشرف. فونوروغو احلكومية اإلسالمية اجلامعة العربية اللغة تعليم
 .املاجستري جميب أمحد احلاج الدكتور

 لغة العربية.التعليمى  كتابالكلمة األساسية: تحليل ،

 
ة الثانوية اإلسالمية كان الكتاب التعليمى " اللغة العربية" لطالب الصف الثامن باملدرس

وفيه الفه األستاذ أمحدى وغريه. و هذ الكتاب أستخدم كثريا ىف املدرسة الثانوية.  هو الكتاب الذي
أّما الغرض من هذا الكتاب التعليمى هو  .التعليمية املوادلؤلف املوضوع و الناام والتعريف و ذكر امل

أن يهّيئ كتب املدرسية الكاملة ويستخدم  لرتقية نتائج التعّلم الطالب. فلذلك البد على املدرس
 الطريقة اجلديد  ىف تعليمه.

( ملعرفة طريقة عرض املاد  يف الكتب املدرسية للصف الثامن 1يهدف هذا البحث إىل )
( ملعرفة التدرج يف الكتب املدرسية للصف 2و. )نور موجتاهيدين مالراك بونوروغ مدرسة متواسطة

( ملعرفة العرض التقدميي يف الكتب 0و. )وجتاهيدين مالراك بونوروغنور م مدرسة متواسطةالثامن 
( ملعرفة ممثلني يف  4و. )نور موجتاهيدين مالراك بونوروغ مدرسة متواسطةاملدرسية للصف الثامن 

 و. نور موجتاهيدين مالراك بونوروغ مدرسة متواسطةكتاب مدرسي للصف الثامن 
الباحثني يف األدبيات البحثية أو أنه ميكن  نوع البحوث املستخدمة يف هذه األطروحة

( عبار  عن البحوث املكتبة(. مكتبات البحوث )البحوث املكتبةاستدعاء مكتبات البحوث )
سلسلة من األنشطة املتصلة بأساليب مجع البيانات يف املكتبة، القراء ، وإذ تالحظ فضال عن 

(، كمصدر للبيانات البحوث املكتبةهذا البحث املدرجة يف مكتبات البحوث ). جتهيزها حبث
 .الرئيسية هلذا البحث هو نص الكتاب

 استناداً إىل التحليل الذي أجرى، يتم العثور على النتائج اليت هي:
اختيار املواد الوارد  يف هذا الكتاب امتثاال ملستوى قدر  الطالب. مستوى اللغة 

ليت يقابل أيضا القدر  على مستوى املستخدمة تتعلق بسهولة وحسب الرتب. اختيار املواد ا
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املدرسة. منذ الصف الثامن الناام التجاري املتعدد األطراف ال يزال ينتمي إىل بداية لتعلم اللغة 
التدرج املواد الوارد  يف هذا واما العربية، حىت اختيار كوساكاتانيابون ال يزال من السهل جداً.

نه من السهل مث إىل مواد معقد  وال تزال تتكيف مع الكتاب وفقا لقدر  الطالب. ترتيب املواد فإ
عرض عند مستوى قدر  الطالب. مستوى الصعوبة أيضا قادر  على زياد  مهارات الطالب التفكري.

التقدميى املواد هذا الكتاب يستخدم اللغة األوىل، حسب اللغة املستخدمة هي كلمة اليت ال تزال يف  
ني تيسري الطالب فهم املواد. هذا األسلوب امتثاال الجاد  كثري من األحيان يسمع، وأيضا لتحس

اللغة الفكرية ومستوى الطالب. ألن الوقت مازال مبكرا حىت طالب املرحلة تتطلب استخدام لغة 
التكرار يف هذا الكتاب غري جيدا بسبب غياب شحذ مواد مثل الغناء، قراء  الشعر، والدراما،  أواًل.

الب تعلم أثناء اللعب وهكذا أكثر متعة. شحذ التقنيات يف هذا أو األخرى اليت تسبب الط
الكتاب باستخدام تقنية أوبرياسيوانال، أي القدر  النحوية تفعيل تقنية يف شكل أنشطة لالستماع 
والتحدث، والقراء ، والكتابة. هذا النوع من التدريب باستخدام أسئلة وأجوبة، انار وقل، استنساخ 

 السرد، والرتمجة.التدريب، املعرض، و 
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 الباب األّول

 مقدمة

 خليفة البحث (أ)

بدأ عندماتستيقظ . تهاعن البشر وتتبع في كل عملاللغةاليمكن فصل
. في وقت مبكر من الليل عندما يستريح ، ال يهرب البشر من استخدام اللغة

يقال إنها نافذة العالم ألن . العلم( مفتاح)اللغة هي نافذة العالم وأداة الفتح 
 .حضارات موجودة وتم إنشاؤها ألنها تحققت 1001العديد من المعارف و 

غة العربية هي اآلن لغة دولية تستخدم فيها العديد من المصادر الل
في إندونيسيا اليوم ال تدرس اللغة العربية كلغة دينية فحسب ، . األدبية العربية

بل تتعلم العربية لفهم وتفسير آيات من القرآن والحديث وكذلك النصوص 
 1.العربية أو األدب العربي

، ن بالقرآن الكريم والحديث الشريفوباعتبار المسلمين الذين يسترشدو 
وكالهما يستخدم العربية ، فإن كالهما أصبح معيارًا لحياته وسلوكه كل يوم ، 

عن القرآن  تم الكشف. لذا فمن الضروري تعلم كيفية فحص ما هو في رحمهم
ربية كما قال في سورة الكريم من قبل الله للنبي محمد باستخدام اللغة الع

 2إنّاأنزلنه قرءنا عربّيا لعّلكم تعقلون"."2يوسف اآلية 

بة للبيئة أو المجتمع ، اللغة العربية هي لغة أجنبية بشكل عام ، بالنس
يمكننا أن نرى هذا في المدارس اإلسالمية ، . ألنها ليست لغة الربط اليومية

يتم وضع اللغة العربية كلغة أجنبية ، . بشكل عام من الحضانة إلى التعليم العالي

                                                           
 1(، 2011: تيراس، يوجياكارتا) Metodologi pembelajaran Bahasa Arab ،ومنا 1

أحمد محتدى انصار،Pengajaran Bahasa Arab, Media dan Metode-Metodeny )يوجياكرتا: تراس، 2011( 3-2.
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يمكن استخدامه كمؤشر شيء آخر . بما في ذلك موقفها في المناهج الدراسية
على االغتراب في المدارس هو أن اللغة العربية ال تستخدم كلغة للتدريس ، 

 3.ولكن كموضوع

دروس اللغة العربية غير العربية شيء واحد ال يمكن تجنبه ، ألن 
جة الملحة للعرب للمجتمع العالمي اليوم هي عالية جدا سواء من الحا

ويتجلى ذلك في العديد من مؤسسات تعليم اللغة . المسلمين وغير المسلمين
العربية في مختلف البلدان بما في ذلك مؤسسة اإلذاعة المصرية ، والجامعة 

 ومعهدشمالإلسالمية بمدريد إسبانيا ، األمريكية في مصر ، ومعهد الدراسات ا
في جاكرتا ، ومعاهد تعلم اللغات  ليفيافي السودان ، و  خرتمفي لبنان ، ومركز 

تنتمي العربية لمؤسسة الخوري من دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تنتشر في 
إندونيسيا ، على التوالي في سورابايا ، ماكاسار ، باندونغ وسولوس ، والمدارس 

 4.ذا البلدالداخلية اإلسالمية في ه

حتى يمكن تعلم اللغة العربية بشكل جيد ، يجب أن تكون مدعومة 
من بين العناصر العديدة لتعلم اللغة العربية ، يعتبر  5.بموارد وموارد كافية

بشكل عام ، يتم ترتيب . الموضوع أحد األدوات الهامة لتحقيق أهداف التعلم
، ويجب أن يكون للغرض ( كتاب مدرسي)ي كتاب مدرسي الموضوع ف

ثم ، فإن عامل استخدام الكتب التعليمية في التعلم هو  6.الدراسي غرض واضح

                                                           
  اجيف هرماوان 3

etodologi pembelajaran bahasa Arab
 

M
( 2011فاداغ: رماجارسداكريا, ) 

56-55. 

 99, جعالمر  نفس 4

 20, جعالمر  نفس 5  

 101-105, جعالمر  نفس6
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أيضا أمر ملح ، ألن دوره باإلضافة إلى المعلمين حتى اآلن ، ال يزال أداة 
 5.تحدد نجاح التعلم

ج تعلم الطالب ، من الضروري توفير كتب مدرسية كاملة لتحسين نتائ
يمكن أن يتم . في أيدي الطالب وتطبيق طرق جيدة لدراسة الكتب المدرسية

اآلباء شراء الكتب : توفير الكتب المدرسية كاملة في أيدي الطالب من خالل
المدرسية التي تناسب احتياجات أطفالهم ، توفر مكتبة المدرسة الكتب 

ة التي تناسب احتياجات الطالب ، وتوفر مكتبة المدرسة أفضل المدرسي
 1.الخدمات للطالب

تبر الكتاب فيما يتعلق بإلحاح المواد التعليمية ، في هذه الحالة ، يع
الدراسي مناسًبا لعملية تعلم اللغة العربية ، فدراسة تحليل الكتب المدرسية لتعلم 

يعتبر . اللغة العربية ، خاصة بالنسبة لمستوى الترجمة اآللية تحتاج إلى االهتمام
البحث أنه من المهم إجراء هذه الدراسة ، على أمل أن يساعد المربين وأولياء 

تحديد واستخدام الكتب المدرسية العربية عالية الجودة  األمور والطالب على
 .لدعم عملية تعلم اللغة العربية في المدارس ، وخاصة في الترجمة اآللية

ل للكتب المدرسية باللغة العربيةحيث يتم محور هذه الدراسة هو تحلي
 األحمدي ويؤلف من 2013لدعم تعلم المناهج لعام اعداد هذالكتاب 

 .الكتب التي تم دراستها هي كتب مدرسية للطالب. ا حمةونشره واألخرى

عندما ينظر إلى هذا الكتاب في لمحة ، فهو مثير لالهتمام ألنه مجهز 
من حيث . برسوم إيضاحية أو صور تتعلق بالموضوعات األجنبية في الفصل

                                                           

 5 نفس المر جع, 106

Dasar Pemahaman, Penulisan dan Pemakaian -Text Book Writing Dasarماسنور مصلح،   1

Buku Teks (2010: الرز ميدييا، يوجياكارتا ،)96 
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المواد ، يحتوي هذا الكتاب على موضوع واقعي واقعي مع منهج المنهج 
 .للمدارس2013الدراسي لعام 

كتاب كتابًا من نتائج المقابالت المجانية مع المعلمين ، يعتبر هذا ال
، ولكن في بعض األحيان يكون األمر صعًبا ألن الطالب إلزامًياالصف الثامن

، وهناك أيضا من لديهم خلفيات خاصة يصعب . يأتون من خلفيات مختلفة
ًضا بعض أخطاء كتابة ثم وجد المؤلف أي. قبولها ، وخاصة اللغة العربية

الكلمات التي لم تكن متوافقة مع القراءات التي تم تقديمها ، والتي يمكن أن 
من بعض هذه الصعوبات ، يرى المؤلف أن هذا . تؤثر على فهم الطالب

البحث مهم من أجل المساهمة في تعليم المعلمين من أجل استخدام الكتاب 
المساهمة في مؤلف الكتاب  المدرسي واستخدامه بشكل أفضل وأفضل ، و 

 .كتحسين لمحتويات الكتاب

لمهتمةبتحليل موادالتدريس العربيةللصف بهذه المناسبة، يهتم الباحثة
 "ثم يشرح ذلك في دراسة بموضوع. واألخرى األحمديويؤلف من الثامن 

 .بالمدرسة الثانوية للصف الثامن "تحليل مادة التعليمية اللغة العربية 

 

 بحثأسئلة ال (ب)
العربية المدرسي للصف الثا من في ة التعليمي اختيار المواد المادةكيف  .1

 ؟اخروناحمدى و  االفه المدرسة الثانوية
المدرسة التعليمية العربية المدرسي للصف الثا من في  المادةالتدريج كيف  .2

 ؟الفها احمدى واخرون الثانوية
لمدرسي للصف الثا من في التعليمية العربية ا المادةكيف عرض تقديمي  .3

 ؟الفها احمدى واخرون المدرسة الثانوية
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المدرسة التعليمية العربية المدرسي للصف الثا من في  المادةكيف التكرار  .4
 ؟الفها احمدى واخرون الثانوية

 
 أهداف البحث (ج)

  البحثية للتعرف على عرض المواد في الفصل الثامن كتب اللغة العربية .1
 التدرج في الفصل الثامن كتاب اللغة العربية  لمعرفة .2
 لمعرفة العرض التقديمي في الفصل الثامن كتب اللغة العربية .3
 لمعرفة تكرارات كتاب الصف الثامن للغة العربية .4

 
 فوائد البحث (د)

 فوائد النظرية .1
يتوقع ان تسهم نتائج هذه الدراسة فى اختيار المواد،  من الناحية النظرية

 لتجريج، عرض التقديمى، و التكرار من كتاب التعليمية.ا
 فوائد التطبيقية .2

 .باإلضافة إلى توسع البصيرة والمعرفة للكتاب والقراء ومراقبي التعليم (1
تقديم النقد العلمي لمجمعي الكتب المدرسية العربية في مدرسة  (2

 .الطناوية
 

 سابقةالبحوث  (ه)
 العلمي البحث بعض هناك قوم بهاالبحث،ت التي ةالباحث عمليات إلى استناًدا
 ها:العربية. من المدرسي الكتاب يناقش الذى

تحليل الكتب المدرسية العربية النظام " بعنوان حمدةالعلمي  البحث .1
مراجعة علم النفس للتنمية ) السابعالتجاري المتعدد األطراف الصف 
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ة عرض المواد ، واللغة ، تناقش الرسالة مدى مالءم(. المعرفية للمراهقين
وأنشطة التدريب في كتاب اللغة العربية للصف السابع المدرسة الدينية ، 

 . على التطور المعرفي للمراهقين
إن معادلة البحث الخاصة بالكاميدة مع البحث الذي سيتم إجراؤه 

المعادلة التي وجدها الباحثون . هي مراجعة الكتب العربية بشكل مشترك
 اوتخدموا منهًجا نوعًيا وكان هذا البحث هو البحث األدبي ،هي أنهم اس

 (. library resrearch) تسمى بها بحث المكتبي
في حين أن االختالفات في البحث مع األبحاث التي سيدرسها 
المؤلفون ، هي تركيز البحث ، أو موضوع البحث ، أو الكتب الدراسية 

ستخدامها كمرجع إلجراء التي سيتم دراستها ، والجوانب التي سيتم ا
ومع ذلك ، فلكل منهما عالقة ، وهي البحث والمراجعة . األبحاث

والتحليل والمساهمة في مؤلف الكتاب حتى يمكن استخدامه كمواد 
 .لتحسين وتطوير الكتاب المدرسي

تحليل محتوى كتاب اللغاة العربية "تي بعنوان نور ليلى هداي العلمي البحث .2
 للصفمدرسة المحمدية / ماجستير / لعربية المتوسطة تعليم اللغة افى 

 شهبنا دوالي.  وألفه عبد القدوس زهير ، العاشرة 

البحث المعادلة الذي اجراه نور ليلي هدايتي مع الباحثة القيام به 
كل (.library resrearch)هو القيام على قدم المساواة  على بحث المكتبي 

ة على االختيار والتدرج والعرض وممثلين من التحليل من حيث المواد القائم
حللت الدراسة الكتب المستخدمة على مستوى التعليم في . الكتب

المدرسة االهلية ، بينما في هذه الدراسة / ماجستير / المدرسة الثانوية 
تم فحص هذه . باستخدام الكتب على مستوى التعليم في المدرسة الثانوية
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 library)وع البحث هو بحث المكتبي الدراسة باستخدام نهج نوعي ون

resrearch .) 

نور ليلى هدايتي وهذا البحث هو كائن العلمي الفرق بين البحث 
أظهرت نتائج الدراسة أن جدوى المحتوى . البحث أو الكتاب المدرسي

ألنه يفي بالتطابق . بشكل عام تتفق مع مؤشرات مالءمة محتوى الكتاب
في منهج المادة ذات  (KDة األساسية )والكفاء(  KIمع كفاءةالمحتوى)

من حيث العرض والعرض التقديمي واكتمال العرض بشكل عام . الصلة
التقييم من حيث اللغة بشكل عام . يتم وفقا لمؤشرات تقييم جدوى العرض

وتقييم الجوانب الرسومية للكتاب ، . يتفق مع المستوى الفكري للطالب
 .صوفةبشكل عام ، يتماشى مع النظرية المو 

 كلية العربية اللغة تعليم   قسم  غوستى أبدينغ كوسمانغسحالعلمي   البحث .3
 بعنوانفروكرتو،  الحكومية اإلسالمية الجامعة التعليمية العلوم و التربية

 سة للصف عاشر العربية اللغة الدروسو العربية اللغة المدرسية كتاب تحليل"
 ". العالية

المدارس الدينية عاليه  عربيةلصف التاسعدراسة يناقش جدوى الكتب ال في
 . 2013في عام 

 نهجالمناهج معادلة أن األبحاث في هذا البحث يستخدم نفس 
حيث ،(library resrearch) بحث المكتبيالنوعية، ونوع من الدراسة هو 

البيانات الحصول عليها من الوثائق ذات الصلة مثل الكتب والمجالت 
 . معينة والكتب والمقاالت وكتابات

االختالفات في هذه الدراسات من قبل هذا البحث هو دراسة 
المدارس الدينية عاليه مع  العربيةلصف التاسعتتناول جدوى من الكتب 

المناهج الدراسية، في حين أنه في هذه الدراسة إلى تحليل من حيث  201
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ة المواد القائمة على االختيار، وتدرج، والعروض، والكتب على أساس نظري
 .نورهدىممثلين 

 العربية التعليم اللغة كتابالتحليل "بعنوان  محمدرزالبائيدويالعلمي  البحث .4
 عملت ن للصف احدى عشرمحمدية  SMA/ SMK/ MAالعربية  اللغة

 . نورالقمرية

تناقش هذه الدراسة جدوى كتاب تعليم اللغات العربية في الفرق 
مدية للصف احدى عشر ن مح SMA/ SMK/ MAتعليم اللغة العربية في 

من حيث جدوى المحتوى والعرض التقديمي واللغة . تعمل نورالقمرية
في حين تم تحليل هذه الدراسة من حيث المواد القائمة على . والرسومات

 . كرار الكتب على أساس نظرية نورهادىاالختيار والتدرج والعرض وت

المساواة المعادلة التي األبحاث في هذه الدراسة هي على قدم 
 library) بحث المكتبيتستخدم نهج النوعية، ونوع من الدراسة هو 

resrearch)، حيث تم الحصول على اشتقاق البيانات من الوثائق ذات
الصلة مثل الكتب، والمجالت، والكتب، والمقاالت، و في حين أن 
االختالف في البحث هو البحث الذي سيدرسه المؤلف ، أال وهو تركيز 

أو موضوع البحث ، أو الكتاب المدرسي المراد دراسته ،  البحث ،
 ..والجوانب التي ستستخدم كمراجع إلجراء األبحاث

 البحث منهج (و)
 نوع البحث .1

البحث في منهجية البحث ، هناك ثالثة أنواع من المناهج ، وهي 
البحث الذي سيقوم به المؤلف . طرق المناهج النوعية والكمية والمختلطة

يحدد . ه الورقة هو استخدام البحث المتضمن في النهج النوعيفي هذ
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بوغدان وتايلور مقاربة نوعية كإجراء بحثي ينتج بيانات وصفية في شكل  
  9.كلمات مكتوبة أو شفوية من الناس والسلوك الذي يمكن مالحظته

في حين أن نوع البحث الذي استخدمه الباحثون في هذه الورقة البحثية  
البحوث )البحوث المكتبية. أبحاث المكتبةو يمكن أيضا أن يسمىاألدبية أ
هو عبارة عن سلسلة من األنشطة المتعلقة األدب طرق جمع (المكتبية

  10.البيانات والقراءة وتسجيل ومعالجة بحوث المواد
، ألن مصدر البيانات الرئيسي لهذا بحث المكتبةتم تضمين هذا البحث في
" اللغة العربية للمدرسة الثامنة في المدرسة الثانوية"البحث هو كتاب بعنوان 

 .ألحمد وآخرون
 البيانات مصادر .2

 األولية (1)
 الحاضرة األطراف قبل من الممثلة أو البيانات األوليه هي المقدمة

 11بحيث يمكن استخدامها كشهود.  لحادثا وقت وصف في

 الممتاز كتاب هي البحث هذا في المستخدمة البيانات الرئيسية
 ألفه اإلسالمية العالية رسةبالمدالعربية للصف الثامن  الّلغة درس فى

  احمدى وغيره.

 يةانالث (2)
 جهة عليها من الحصول يتم البيانات التي هي الثانوية المصادر

 موضوع من الباحث قبل من مباشرة الحصول عليها أخرى، وليس

                                                           
 

: جاكارت: ياياسا اوبور. ايندونسيا. )Metode penelitian Kepustastakaan.  مستكا زيد 10
2001)3 

 .13( 2013سيبتا،  رينيكا جاكرتا:)  Penelitian Prosedurأريكونتو،  سوهارسيمي  11
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 الّلغة درس كتاب الممتاز فى تحليل في الثانوي . المصادر12بحثه 
أحمدى  ألفه اإلسالمية الثانوية الثامن بالمدرسةربية للصف الع

 وغيره، وهو: 
 Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyususnanنورهادي،  .1

buku Pelajaran Bahasa. 
  Penulisan Buku Teks Pelajaranسيتيبو،  .ف.ب .2
 Menyusun Buku Ajarحامد أبدالله،  أبدول و الغالي أبد الله .3

Bahasa Arab 
 Penulisan Bukuشمس الدين أشرفى و طانى فرانسيسكا،  .4

Teks Bahasa Arab 
 Instrumen Perangkat Pembelajaran، سعدأكبر .5

 البيانات جمع طريقة (3)
 صاغها التي األسئلة على لإلجابة األساسية األداة هيالبيانات 
 .الباحثون

نوع البيانات  .الغرض على يعتمد الباحث بلق من الطريقة اختيار
 خالل من جمعها تم شكل أرقامالمعلومات التي في أيضا هو

 أو المالحظات النص أو معلومات شكل في أو الصك مقياس
 .13المشاركين  آراء تقارير

 أو مالحظات أو مقابالت الباحث استبيانات أو سيستخدم
 .14أخرى  طرق أو مجموعات أو تجارب أو اختبارات

                                                           
 .91 (1991فالجار،  كرتا: فستاكايوغ يا  ) Metode Penelitianالدين أزوار،  صيف 12

 فاتا راجا)جاكرتا: Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatifإمزير،  13
 25، (2011ندو فرسادا،غرف

  .65(، 1915مادا،  غاجا يوغيا كرتا: جامعة)  Metodologi Researchهادي،  سوتريسنو 14
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 مع جمع البيانات النوعية تقنيات تستخدم والجعل البيانات النوعية
 .15المقابالت والمالحظة والوثائق 

الوثائق هي سجالت لألحداث الماضية. يمكن أن تكون 
المستندات في صورة كتابات أو صور أو أعمال ضخمة من 

. يمكن أن تكون هذه الوثيقة أيًضا في شكل  16شخص ما
مستندات عامة )مثل الصحف أو الصحف أو تقارير المكتب( أو 
المستندات الخاصة )مثل اليوميات والمذكرات ورسائل البريد 

 15لكتروني(.اإل
ألن هذا البحث هو بحث للمكتبة ، فإن البيانات المستخدمة  
كمواد بحثية مأخوذة من الكتب والمجالت وبعض الكتابات 

 بهذا البحث. وغيرها ذات الصلة
 طريقة تحليل البيانات (4)

 Bogdan dan Biklen )  (1892النوعي البحث تحليل البيانات في

 إلى مع البيانات، وتنظيم البيانات، وفرزها به العمل يقوم جهد هو
عليها،  والعثور األنماط والعثور على وتجميعها مدارة وحدات

                                                           

 ألفابيتا، :باندونغ)  Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods(سوغييونو،  15
2016.)504  

 etode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&DMسوغييونو،  16

  .240(، 2006)باندوج: الفى بيتا، 

 .Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif,  dan Mixed و. كريسويل,جون  15
 . 250(, 2014يوجياكارتا: فستكا قالجار, )
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 يقال يمكن أن ما فيه والبت تعلمه يتم وما مهم هو ما وإيجاد
 11لآلخرين

هذه الدراسة ، تحليل البيانات المستخدمة من قبل المؤلف هو  في
هو البحث  (content analysis). تحليل المحتوى تحليل المحتوى 

بة أو وى المعلومات المكتو الذي هو في عمق مناقشة محت
وفقا لهولستي ، فإن دراسة  .19المطبوعة في وسائل اإلعالم

المحتوى أو تحليل المحتوى هو أي تقنية تستخدم الستخالص 
خصائص الرسائل ، ويتم  النتائج من خالل محاولة العثور على

 20بشكل موضوعي ومنهجي.
يستخدم الباحثة أيًضا تطبيق االختيار والتدرج والعرض والتكرار 
الذي طرحه ماكي من أجل التعرف على جودة محتويات كتاب " 

 . ألفه أحمدي وغيره" التي  للغة العربية للصف الثامنالتعليم ا
 البحث تقرير كتابة تنظيم (5)

 وأسئلة البحث خلفية على تحتوى المقدمة وهي :  األول الباب
 البحث وفوائد البحث وأهداف البحث

 نوع يتكون من ومنهج البحث السابقة والبحوث
ومصادر البيانات وطريقة جمع البيانات  البحث
 البحث. تقرير كتابة البيانات وتنظيم وتحليل

                                                           

(، 2014رسداكريا،  راماجا :باندونغ) Metodologi Peenelitian Kualitatifموليوغ،  .ج لكس 18 
241. 

فستكا ستيا، )باندونغ: , Metodologi Penelitian Kualitatifافيفدين و بني احمد سبني, 19
2012)165 

(، 2015)باندوج: ريماجا روسدا كاريا،  Metodologi Penelitian Kualitatifلكسي ج مليلوع،  20
220 
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 النظرى. :  اإلطار الثاني الباب
عرض بيات المواد التعليمية فى كتاب الممتاز :  الثالث الباب

للصف الثامن  وتحليلها في درس اللغة العربية
بمعايير  ستيفاءهاألفه أحمدى وغيره يعني 

الكتاب الجيد من حيث المواد وفىى ضوء فكرة 
 التدرجاإلختيار و 

 العربية الدرس الّلغة فى الممتاز كتاب تحليل  : الرابع الباب
ألفه  للصف الثامن بالمدرسة الثانوية اإلسالمية

 أحمدي وغيره بنظر إلى نور هادى.
 البحث سؤالعرض البيانات و تحليلها ) .أ

1) 
 البحث سؤالعرض البيانات و تحليلها ) .ب

2) 
 البحث السؤ عرض البيانات و تحليلها ) .ت

3) 
 البحث سؤالعرض البيانات و تحليلها ) .ث

4) 
 البحث نتائج من تتكون التى اإلختتام  : الباب الخامس

 واإلقتراحات. 
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 الباب الثانى
 اإلطار النظرى عن المواد التعليمية

 
غة العربية كلغة للدين تفهم أن فهم التعاليم الدينية بشكل صحيح أمر ال بد الل

ليس من الممكن للمسلم أن تكون قادرة على القيام بواجباتها الدينية . منه للمتابعين
، في (اإلسالم)بشكل صحيح طالما أنه لم يكن لديك المعرفة الصحيحة لتعاليم دينه 

دة في مشروع القرآن الكريم و آل السنة وأن كال من حين أن التعاليم اإلسالمية الوار 
حتى أن اللغة العربية هي المفتاح لفهم التدريس بشكل . استخدام اللغة العربية

 24.صحيح
 تعريف التحليل .أ

 الخام المعلومات من كبيرة كميات تلخيص هو التحليل أشكال أحد
 ذات األقسام فصل المكونات أو أو تصنيف إن .تفسيرها يمكن ال الخام التي

التحليل لجعل  أشكال من شكل أيًضا في مجموعة من البيانات هو الصلة
 كلمة تعريف يتم، (KBBI)كبير  لقاموس إندونيسي البيانات سهلة اإلدارة. وفقا

 حدث )مقال، فعل، و ما إلى ذالك( المعرفة في على أنها تحقيق "التحليل"
 .22الحقيقى الوضع

التحليل هو اسلوب استقصائي يقوم به الباحث للوصول الي حقيقة امر 
من التحليل , فقد يكون التحليل هو  ما و يختلف االسلوب باختالف الهدف

تحليل شئ عضوي مثل تحليل دم االنسان , فهنا يقوم به شخص كيميائي 
                                                           

, Pengajaran Bahasa Arab, Media dan Metode-Metodenya, احمد  محتدى انصار 24

2  

: وديا كريا، )سامارنج VIII-Kamus besar bahasa Indonesia cet., keنغسح،  سوهرنو وأنا رتنو 22 
2002 ،)73. 

41 
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متخصص للوصول الي حقيقة وجود مرض ما , و هناك تحليل للكلمة او 
المعني و هذا ما يقوم به علماء اللغه و هناك التحليل القانوني و هو ما يقوم به 

المادة القانونية وصوال الي رغبه المقنن من نص  رجال القانون من تحليل نص
المادة و هناك التحليل الرياضي مثل تجليل المباريات , و كل تلك التحليالت 

 ال تتم اال باسلوب استقصائي للوصول الي الحقيقه في النهايه
 .العامية و الفصحى نوعين إلى يؤدي آلخر وقت من العربية اللغةرة تطو 

 وألغراض الرسمية المناسبات في المستخدمة القياسية للغةا هي الفصحى اللغة
 اللغة هي الفصحى واللغة عام بشكل الفكر وكتابة والنثرية الشعر تدوين  أعمال

 عربية اللغة هي العامية اللغة وأما .الدولية القياسية للقواعد التالية .القياسية
 تملك ال أمية لغة اليومية، اللغات شؤون في اللغات المستخدمة لمختلف

 .27دولية معيارية قواعد
 كتاب المدرسي .ب

 ركبام وتركيبه الخاصة المادة عن المواد تكرار فيه الكتابالكتاب هو 
 عبارة وفي .21الطالب وتنمية التعليم وإّتجاه األهداف على قدأختريت ترتيبا

 على للتحصيل اتالمدارس والجامع في تستخدم التعّلم آلة هو أخرى الكتاب
 التعلمية. لوائح

                                                           

 Konsep, Penulisan Buku Teks Bahasa Arab)فارنسسكا،  توني و الدين أشرافى شمس 23 

Prinsip, Problematika Dan Proyeksi  2(، 2042: اومباك، )يوغياكرتا. 

 dasar Pemahaman, Penyusunan dan -(DasarText Book Writingماسنور مصلح،  24 

Pemakaian Buku Teks 10(، 2040: الروز ماديا، )يوكياكرتا. 
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اإلطالق، فهو  على وأهمها والكتاب التعليم هو اقدام المواد التعليمية
الكتاب  أن القاسمي . ويرى21والمتعلم المعلم من لكل والمرجع المرشد بمثابة

 مساعدة. تعليمية مواد من يصحبه وما للطالب األساسي الكتاب هو التعليمي
 :منها التعليمي الكتاب ويشمل

بغرض  للمدرسين يوزع الذي الكتاب هو، الكتاب الطالب األساسى .4
 منه أن نتوقع أن بحيث فيه، ائالنه اإلختبار وأداء العلمية مادته إستيعاب

 المقررةله. اليومية المدة والثقافة في والنفسية والتربوية اللغوية أهدافه يحقق
 المؤلف على وإستند حواري أو ريىشع أو نثري قالب في صيغ ويشمل

 وثقافة، ونفسية وتربوية لغوية أسس
استخدام   على ويعينه ويرشده للمعلم ود يز الذي مرشد المعلم، الكتاب .2

 ومفيدة، سليمة بطريقة الطالب كتاب
 الهادفة، للغوية التدريبات من مجموعة عن التدريبات، عبارة كراسة .7

التي  التدريبات بعض إضافة مع للطالب األساسي الكتاب بمادة والمرتبطة
 .متنوعة أسئلة على الكتاب الطالب، ويحتويى هذا فيها يسأل أن يتوقع

 على الطالب لتدريب الفرص من مزيد طاءإلع الكراسة تهدف هذه
تم  التي اللغوية وتنمية مهارتهم اللغوية، وتعزير مفرداتهم وتراكيبهم تحسين
  .السابقة في تعليمها

 وموضحة ومشروحة لغوية مفردات على المشمل الكتاب هو المعجم، .1
 .22معانيها توضيح جمل في إدخالها أو أضدادها أو بمرادفتها معانيها

 
                                                           

لتعليم  األولى العلمية للندوة العلمي السجلالقاسمي،  محمد وعلي صيني إسماعيل محمود25 
 .34(، 4231: عمادة شؤون المكتبات، ) رياض بها الناطقين لغير العربية

 الناطقين لغير لتعليمية الكتب إعداد أسس لله، عبد الحميد وعبد الغالي لله عبد رنص .26 
 .41-40(، 4224اإلعتصام،  المدينة: دار )دونبالعربية 
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المدرسيةالمدرسية هي الكتب المدرسية التي يتم استخدامها كمراجع 
مواد أو ( Pannenعند فانين) كتاب المدرسية 23.قياسية في بعض المواد

مواضيع يتم ترتيبها بشكل منتظم ، ويستخدمها المعلمون والطالب في عملية 
وبالتالي ، فإن مواد التدريس العربية هي موضوع عربي وهو مزيج من . التعلم

بشكل منتظم بحيث  المعرفة والمهارات وعوامل السلوك ، والتي يتم ترتيبها
 21.يمكن استخدام المعلمين والطالب في عملية تعلم اللغة العربية

مواد التعليمية بشكل عام من المعرفة تتألف الكتب المدرسية أو ال
والمهارات والمواقف التي يجب أن يتعلمها الطالب من أجل تحقيق معايير  

على أساس هذا التعريف ، يمكن تفسير المواد التعليمية . كفاءة محددة سلًفا
على أنها مجموعة من الحقائق والمفاهيم والمبادئ واإلجراءات و أو 

وبصورة أدق ، يشار عادة إلى . ا لتسهيل التدريسالتعميمات المصممة خصيصً 
وبالتالي يمكن أن يقال عن المواد . الكتب المدرسية على أنها مواد تعليمية

التعليمية كبرنامج أعده المعلم لتطوير المعرفة والمهارات اللغوية والمواقف 
 22.اإليجابية تجاه اللغة اإلندونيسية المستمدة من المنهج المنطبق

 نقاًل عن 2040لعام المدرسي ثم شرح ماسنور مصلح في كتابه 
أن الكتب المدرسية هي كتب مدرسية تحتوي على  (A.J Loveridge) لوفردغأ.ج.

                                                           
 (2047يماجا روزداكاريا، : بندوع), Pembelajaran Perangkat, سعد اكبر23

 Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materiعبد الحميد واخرون،  21

dan Media  ,34(، 2001)ماالنج: الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج فريس 

, بدينا يونس22
Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan Karakter ,( ,بندوع: رفيكا ادتما

2041 ,)77 

Dasar Pemahaman, Penulisan dan -Text Book Writing Dasarماسنور مصلح، 70

Pemakaian Buku Teks . 
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مواد منتقاة في مجال معين ، في شكل مكتوب يلبي متطلبات معينة ، في 
  70.التعلم والتعليم وترتيبها بشكل منظم ليتم استيعابها

معناه في   مدراسىال أو كتاب( textbook)" كتاب مدرسي"المصطلح 
تعتبر الكتب . تب بطريقة تحقق أهدافًا معينةكتاب يحتوي على موضوع مر 

المدرسية أحد العناصر الرئيسية في المنهج باإلضافة إلى عناصر أخرى ، مثل 
الكتب المدرسية هي واحدة من . العمليات ، ووسائل اإلعالم ، وأساليب التعلم
من خالل نطاق اللغة والثقافة ، . األسس األساسية في جميع مستويات التعليم

 .74ن تحقيق أهداف التعلم التي تريد أن تتحققيمك
 Assosiation)هذه األثناء ، تعرف جمعيةرابطة التعليم واالءتصاالت في 

of Education And Communications Technology)  الكتب المدرسية على أنها
التي "(  software "لبرامجاتسمى عادًة الوسائط أو )مواد تعليمية في شكل سلع 

في بعض األحيان . تحتوي عادًة على رسائل ليتم تسليمها باستخدام المعدات
ن رؤية هذا الكتاب يمك. ، يكون العنصر نفسه أحد أشكال العرض التقديمي

كعملية ، يعمل الكتاب المدرسي كأداة . من زاويتين ، وهما عملية وكمنتج
كمنتج ، فإن . داعمة لعملية التعلم من أجل توفير المواد التعليمية للطالب

الكتب المدرسية هي نتيجة لسلسلة من المواد التي يتم نشرها في شكل كتاب 
 .72وفقا للمنهج المطبقة وكمصدر للتعلم

الكتب المطبوعة عبارة عن مواد مطبوعة تحتوي على معلومات حول 
الدروس التي يستخدمها الطالب والمعلمون والتي يتم إعدادها بناًء على 

                                                           
 

 ,Penulisan Buku Teks Bahasa Arab Konsepشمس دين اشرف وطوني فرنسيسكا،  31 

Prinsip, Problematika dan Proyeksi (2042: اومباك، يوجياكارتا )4. 

 ,Penulisan Buku Teks Bahasa Arab Konsep, Prinsipشمس دين اشرف وطوني فرنسيسكا،  32

Problematika dan Proyeksi , 2-7. 
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وفقا للكتب المدرسية بيكون هي الكتب . المعمول بها المناهج الدراسية
يتم إعداد الكتاب . المصممة لمواد المحاضرة أو التعلم في الفصول الدراسية

المدرسي بشكل عام ويقوم بإعداده خبراء في مجال معين ومجهز بمقترحات 
أن الكتب المدرسية هي مرافق  (Buckingham)في حين أكدت . تعلم مناسبة

 .77عامة تستخدم في المدارس والجامعات تعليمية
فيما يتعلق بهذا الكتاب المدرسي ، يُعرف باسم الكتاب المدرسي 

 .71اض التعلمالذي غالًبا ما ُيستخدم أيًضا ألغر  (الكتاب المدرسي)
 :71، هيكتاب المدرسيفي كتابه عبد الحميد يشرح عنصير  

 تقديم اإلرشادات خطوات سهلة لفهم ومتابعة عملية التعلم وفقا للمواد المقدمة  .1
 لمقدمة ليعلم عن الفهم الطالب اليهاتشريح األهداف التعلم قبل يتقدم كل مادة ا .2
 احتاج إلى تقديمها في إطار المحتوى ليدعم مقدمة المادة  .3
 تقديم المادة شرحا بالمساعدة صوار وجداول و رسم بياني .4
 إعطاء صوار ونمادج ليستخدم مساعدة الموضوع  .5
 إعطاء الملخص لمساعدة الطالب في تذكرة وتحقيق كل مادة  .6
 التمرينات ليعلم عن فهم الطالب في مادة إعطاء .7
 إعطاء اإلختبارت ليدبّر مستوى األفكار الطالب  .8

  :72عناصر الكتاب التعلمي لدرس اللغة العربية

                                                           
 ,Penulisan Buku Teks Bahasa Arab Konsep, Prinsipشمس دين اشرف وطوني فرنسيسكا،  33

Problematika dan Proyeksi  ,3. 

 ,Penulisan Buku Teks Bahasa Arab Konsep, Prinsipشمس دين اشرف وطوني فرنسيسكا،   34

Problematika dan Proyeksi  ,3. 

 Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materiعبد الحميد واخرون،  71 

dan Media ( ,2001ماالنج: الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج فريس ،)12-14 

تحضير الكتاب المدرسي للمستوى اإلبتدئي في تعليم اللغة العربية محمد منير ومحمد مخلص،  72 
 23-27(، 2042وغو فريس ، )فونوروغو: الجامعة اإلسالمية الحكومية فونور 
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 مخ العنصر .1
يقصد بمخ العنصرهو العنصر الذي يتضمن عن األفكار الرئيسية التي سوف يلقي 

 المدرس الى الطالب
 تكامل العنصر .2

 يقصد بهذا العنصر تلك المعلومات الزائدة التي لها تعلق وتيد بالمواد تارئيسية.
على التدريبات والتمرينات التي تتفق بعملية تقويم العنصر. وهذه التقويم يشتمل  .3

 التدريس، وكذالك التقويم المستخدم في اإلختيلر النهائي.

  اختيار الكتاب الجيدمعيار  ج. 
 التي العوامل من العديد هناك المدرسية، الكتب بتطوير القيام قبل

 كتاب معايير المدرسي الكتاب يلبي أن يمكن االهتمام بحيث إلى تحتاج
 .جيد

 التعليمية المواد محتوي .4
 حقيقة أو المحتوى صحة أو بصحة المدرسي الكتاب محتوى يرتبط

 خالل األمة. من الذي يعتمده المجتمع أو القيم نظام بناًء على المحتوى
 العربية التعلم مواد محتوي تستند أن ينبغي صحة المحتوى، من التحقق

 التطورات، وآخر العربية، باللغة مفاهيم ونظريات التعلم إلى تطويرها تم التي
 مع وتكيف العربية، اللغة مجال في أجريت التي التجريبية األبحاث ونتائج

 الدولة والمجتمع.  بها في المعمول الحياة وفلسفة القيم نظام
 التغطية دقة .2

 أو المحتوى وعمق اتساع جانب من التعليمية المواد بمحتوى تتعلق
 وسالمة. المادة،

 المواد هضم .7
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المواد جمع من مادة: مؤنث المادات ما يتركب منه الشيئ ويقوم به المادة 
 المواد بسهولة ذلك ويرتبط. 37األولى هي التي بحصل الشيئ معها القوة 

 :ذلك في بما الطالب ويفهمونها كمستخدمين، يفهمها التي التعليمية
 التوضيحية، واألمثلة والرسوم المتسقة، المواد وعرض المنطقي، لتعرضا

 المواد مدى مالءمة وشرح والثابت، المنظم والتنسيق المالئمة، واألدوات
 وفوائدها.

 اللغة استخدام .1
واختيار  باختيار أصناف اللغةالتدريس  مواد تطوير في اللغة استخدام يتعلق

 .معنى ذات فقرات إعدادو  فعالة جمل واستخدام الكلمات
 التعبئة .1

 في والتعبئة المطبوعة واحدة صفحة في المعلومات تخطيط مع يرتبط 
 المتعددة مواد الوسائط حزمة

 تصوير (1
 في والمساعدة والتواصل وتحفيز لجذب التوضيحية الرسوم تستخدم
 تكون أن ويمكن ، الرسالة لمحتوى الطالب على استيعاب الحفاظ

 إلى وما والصور والمخططات البيانية والبطاقات رسوموال الجداول
 .ذلك

 العناصر اكتمال (2
بمثابة  تكون أن يمكن التي التعليمية المواد من حزمة مع يرتبط

 لنتائج التقييم وعنصر ، المكونات الرئيسية المكونات التكميلية
 71التعلم

                                                           

 (.4237)بيرت: دار المشريق،  المنجيد ويس المعلوف،ل  73 

 .12-77، نفس المرجع 38 
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هو في نطاق  الدراسى وعوضم، ختيار الكتاب الجيدإلا معيارفى 
، يجب أن يكون اختيار مادة الدورة الدراسية  لكلذا. محتوى المناهج الدراسية

المستخدمة في اختيار محتوى ( المعايير) يجب أن يتماشى مع الحجمطبًقا
معايير اختيار الموضوع المطلوب  .المنهج الدراسي في مجال الدراسة المعني

 :األساس لتحديد استراتيجيات التعليم والتعلمتطويرها في النظام التعليمي و 
 

 معايير األهداف التعليمية يهدف .4
. موضوع محدد إلى تحقيق أهداف تعليمية محددة أو أهداف سلوكية

 .لذلك ، فإن المادة تتوافق مع األهداف التي تمت صياغتها
 التعليميةشرحها تستند .2

صاغت كل تكنولوجيا  الموادالمرادتفاصيل الموضوع إلى المطالب التي
وهذا . المعلومات واالتصاالت على وجه التحديد ومالحظة وقابلة للقياس

 .يعني وجود عالقة وثيقة بين مواصفات األهداف ومواصفات الموضوع
 ذات صلة .7

باحتياجات الطالب تتمثل االحتياجات األساسية للطالب في أنهم يرغبون 
ضوع يتم تقديمه يجب أن يكون ألن كل مو . في التطوير وفًقا لقدراتهم

متوافقًا مع الجهود المبذولة لتطوير شخصيات الطالب بطريقة مستديرة 
 . بعض الجوانب تشمل معرفة المواقف والقيم والمهارات. وسليمة

 شیلعا علین یدرقادون یمفن ینواطموا نوکیلظروفلا معق فوالتا .1
لحالة ، ينبغي أن في هذه ا. مستقلةورة بصبالطلداد اعم إتی ةیلمجتمعا

تساعدهم الدروس المختارة على توفير خبرات تعليمية ذات معنى لتطورهم 
 .لتصبح كائنات بشرية قابلة للتكيف

 يحتوي الموضوع على جوانب من األخالق .1
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يجب أن يركز الموضوع الذي سيتم اختياره على الجوانب المستقبلية 
ات التي سيحصلون عليها من إن المعرفة والمهار . للتطور األخالقي للطالب

الموضوع الذي تلقوه موجهة نحو تطوير أنفسهم ككائنات بشرية أخالقية 
 .وفقا لنظام القيم والمعايير التي تطبق في مجتمعهم

 
 

 وتسلسل منتظم ومنطقىيتم ترتيب الموضوع في نطاق  .2
يتم ترتيب كل موضوع بطريقة مستديرة وشاملة ، ومحدودية النطاق 

يتم ترتيب المواد بالتسلسل من خالل مراعاة . موضوع معينوموضوعه 
وبهذه الطريقة ، من المتوقع أن يستوعب . عوامل التطور النفسي للطالب

 .الطالب محتوى المادة بسهولة أكبر ويمكن أن يرى نجاحه على الفور
يتم الحصول على المواد التعليمية من كتب المصدر القياسية ، والمعلمين  .3

 .ين الذين هم من اختصاصيي التوعية المجتمعيةالشخصي
عادًة ما يتم . هذه العوامل الثالثة تشارك عند اختيار الموضوع

تجميع كتاب المصدر القياسي من قبل خبراء في المجال ويتم إعداده 
المعمول به ، على الرغم من ( GBPP)استناًدا إلى برنامج الجنيه اإلسترليني 

المعلم المعلم هو المهم ، وبالتالي . له كما هو متوقعأنه ليس بالضرورة اكتما
يمكن للمدرس االستماع إلى جميع . فإن المصدر الرئيسي هو المعلم نفسه

األشياء التي يعتقد أنها بحاجة إلى تقديمها للطالب بناًء على حجمه 
 .72المجتمع هو أيضا مصدر كبير ، حتى كأعظم مواد التعلم. الشخصي

المعايير التي يمكن أن تساعد في تطوير المناهج في تحديد المواد 
 :التعليمية أو محتوى المناهج الدراسية وتشمل

                                                           

 .(4223: رنيكاجفتا، )يوجياكارتا ،naan PengajaraPerenca, هرجنطا 39 
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امأل في المناهج الدراسية يجب أن تكون مناسبة ودقيقة وذات مغزى  .4
 .تطوير الطالب

 الواقع االجتماعى. حتوىيجب أن يعكسلمناهجم .2
المناهج المحتويات يجب أن يحتوي على المعرفة العلمية اختبار  .7

 .موقف
 ملء المنهج يمكن أن تدعم تحقيق األهداف التعليمية. .1

  
 :هيلدا تابا اقتراح معايير الختيار محتوى مواد المناهج الدراسية هي

المعارف يجب أن تكون المواد صالح وكبير، وهذا يعني أن يصف  .4
 .الحالية

ذات الصلة مع واقع االءجتماعيةو الثقافة حتى يفهمهاألطفال بشكل  .2
 .أفضل

 .المواد يجب أن تكون متوازنة بين اتساع وعمق .7
 .مادة ينبغي تغطي مجموعة واسعة من الوجهات .1
 .وفقا للكفاءة وخبرة المشاركينالطالب .1
 .10ح المتعلمينالمادة يجب أن تتوافق مع احتياجاتومصال .2

بعبارة أخرى . عرض المواد هو عرض المواد على صفحات الكتاب
، تعني مادة المنجيكانية نقل المواد التعليمية التي تم اختيارها ، وتجميعها 

، بحيث يمكن قراءتها من قبل  وفرزها للقارئ من خالل صفحات الكتاب
وهكذا يجب أن يكون العرض التقديمي متواصالً . القراء أو الطالب

 :إن طريقة تقديم هذه المادة مهمة بالنظر إلى ما يلي. للقارئ

                                                           

 .27-22(2047فاداغ: رماجارسداكريا, ), ,Pengembangan Kurikulum Baru، صالح هداية 40 
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تعتمد فعالية أو فعالية القواعد التعليمية على قدرة المؤلف على  (4
على التواصل  إن آدم األكثر قدرة. إيصال المحتويات إلى القارئ

  .يستقطب القراء لقراءته هو بالتأكيد أفضل كتاب
أن كل كتاب قواعد اللغة التعليمية التي يتم نشرها يختلف في طريقة  (2

عرضه ، وهذا يتوقف على الجوانب المؤكدة ومستوى القدرة أو عمر 
سيكون هناك كتابان يعلّ مان نفس المهارات اللغوية يختلفان . القارئ

قة التي يتم بها تقديمهما إذا كان مستوى القدرة والعمر في الطري
تختلف الكتب التي تعلم اللغة اإلندونيسية األساسية في . مختلفين

إن الطريقة . الطريقة التي يتم تقديمها بين قراء األطفال والقراء البالغين
التي يتم بها عرض المادة تؤكد على أن القدرات النحوية ستختلف 

  .قة عرض المادة التي تؤكد األنوثة التواصليةأيًضا عن طري
  .الغرض من تعلم لغات مختلفة ، يتطلب عرضا مختلفا (7
بين عرض المواد النحوية الوصفية عن طريق  هناك اختالف جوهرى (1

بخصائصها الخاصة ، يجب تمييز . تقديم مواد قواعد اللغة التعليمية
 .14د العلميةالتقديم للقواعد التعليمية من عرض القواع

يجب على كل كاتب كتاب دراسي فهم وإتقان النظريات المتعلقة 
من الناحية الفنية ، يتضمن . بالمجال العلمي أو مجال الدراسة التي يكتبها

 :ا في ذلك المواد ، والمواد الداعمةهذا األساس العلمي دقة المواد ، بم
  .يمكن رؤية جوانب دقة المادة في المؤشرات التالية .4

يجب أن يكون كل مفهوم ، وتعريف ، وصيغة ، وقانون ، وما  (4
 .إلى ذلك ، معروض في الكتاب المدرسي

                                                           

 Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyususnan Buku Pelajaran نور هادى، 41 

Bahasa) ،.. 
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وهذا يعني أنه يمكن . يجب أن تكون المواد المقدمة حقيقية (2
 .و يمكن إثباته في الحياة الحقيقيةتطبيق كل عرض للمادة أ

يتم الحصول على المفاهيم والتعاريف والصيغ والقوانين ، وما  (7
إلى ذلك المعروضة في الكتاب المدرسي من اإلجراءات 

يمكن رؤية دقة هذا اإلجراء في خطوات يمكن . الصحيحة
 .تبريرها علمياً 

 :ةيتم توجيه جانب التغطية المادية للمؤشرات التالي .2
يتطابق الوصف المادي في الكتاب المدرسي مع معيار  (4

 .الوارد في المنهج( KD)والكفاءة ( SK)الكفاءة 
وليس  KDو  SK اتساع وعمق المواد وفقا للمواد الواردة في (2

 .هناك تكرار المفرط للمادة
 :يتم توجيه الجوانب الداعمة للمادة نحو .7

 علم ،وجود عروض مادية تتفق مع تطور ال (4
وهناك عروض مادية تلبي أحدث المتطلبات ، والتي يمكن  (2

 .رؤيتها في الخطاب ، واألمثلة ، والتمارين المقدمة
 وجود رؤى تتعلق باإلنتاجية (7
 وجود عروض مادية يمكن أن تكون ثاقبة في السياق (1
 وجود عروض مادية يمكن أن تحفز فضول الطالب (1
 هارات الحياتيةوجود عروض مادية تروج للم (2
 42.وجود عروض مادية يمكن أن تطور البصيرة في التنوع (3

                                                           
 ( 2040: الرز ميدييا، يوجياكارتا) ماسنور مصلح 12
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 اساس اإلعداد الكتاب المدرسية الطمستويات الطالب فييهتم 
الطمستويات المعيارية لتعليم اللغة يستخدم اليه من اإلبتدئية حتى الثانوية. 

 :17احل التعليم العامالعربية في مر 
 معايير االستماع

 تعريف االصوات والكلمات والجمل المسموعة .4
 فهم ما يستمع اليه .2
 نقد المسموع وتذوقه .7
 تتبع مايستمع إليه .1

 معايير التحدث:
 والكلمات والجمل نطقا صحيحانطق األصوات  .4
 اختيار األفكار وتنظيمها تنظيما مناسبا .2
اختيار الكلمات والجمل والعبارات الصحيحة المعبرة عن مضمور  .7

 المموقف.
 استخدم اإلشارات والمالمح المعبرة عن مضمون الحديث .1
 تكييف الحديث وااللتزانم ام بإدابه مع جمهور المستمعين .1

 تعداد لتعلم القراءةاالس معايير
 تنمية االستعداد الذاتي لتعلم القراءة. .4

 معايير القراءة
 معرفة الحروف والكلمات والجمل العربية ونطقها نطقا صحيحا .4
 فهم النص المقروء فهما جيدا .2
 القراءة السريعة مع المحافظة على الفهم .7

 معايير الكتابة
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 بة واضحةكتابة الحروف والكلمات العربية كتا .4
 كتابة الكلمات والجمل كتابة صحيحة "اإلمالء" .2
 اختياراألفكار وترتيبها بصورة صحيحة  .7
 استخدام القواعد اللغوية وتوظيفها في الكتابة "قواعد النحو والصرف .1
 تنظيم وتسيق مايكتاب .1
 الكتابة في موضوعات متنوعة تعبير عن النفس والمجتمع  .2

 وية والقوعدمعاييرالتركيب اللغ
 تعرف الجملة الفعلية ومكوناتها ومكمالتها .4
 تعرف الجمل اإلسمية ومكوناتها ومكمالتها .2
 تعرف األساليب النحوية واجزائها .7
 تعرف األدوات المستخدمة في بناء الجملة وترابطها .1
 تعرف التغيرات التي تطرأ على بنية بعض الكلمات .1

 
 

 ة طبيعة المواد التعليمي د. 
محتوى الدرس أو مادة التدريس على مجموعة متنوعة من المهام التي 

هذه المهام تتطلب عادة النشاط بدال من . يرغب الطالب في القيام بها
تتطلب كل فئة تعليمية أنشطة أو سلوكيات مختلفة ، وبالتالي ستؤثر . الطالب

 .على اختيار الوسائط إلى جانب أساليب استخدامها
. نشطة التي يمكن للطالب القيام بها في المدرسةالعديد من األ

محتوى المواد التعليمية ال يكفي فقط لمطالبة أنشطة الطالب مثل االستماع 
 .B)ديدريج عند ب. وتدوين المالحظات ، ولكن وفقا ألنشطة الطالب 
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Diedrich ) يرة يتم تجميع األعداد الكب. نوعا 433في التعلم في المدارس هناك
 :ة ، على النحو ما يلىفي ثماني

والتي تشمل ، على سبيل المثال ، القراءة ،  ، (Visual activies)البصرية  .4
، واالنتباه إلى المظاهرات ، والتجارب ، وعمل ةوإيالء االهتمام للصور 

 .اآلخرين
مثل القول ، والسؤال ، وتقديم  ،( Oral Activities)األنشطة الشفوية  .2

 .راء ، وإجراء المقابالت والمناقشات واالنقطاعالمشورة ، وإصدار اآل
: على سبيل المثال االستماع ، (Listening Activities)أنشطة االستماع .7

/ األوصاف ، والمحادثات ، والمناقشات ، والموسيقى ، والخطب 
 .المحاضرات

، مثل تسجيل النقاط الهامة التي (Writing Activities)كتابة األنشطة .1
 .وكتابة المقاالت ، وصياغة استبيان ، ونسخ القصص سمعها ،

على سبيل المثال الرسم ، صنع  ، (Drawing Activities)أنشطة الرسم .1
 .الرسومات ، الخرائط ، الرسوم البيانية

إجراء التجارب ، : تشماللتي تشملها, (Motor Activities)األنشطة اآللية .2
 .ب ، البستنة ، تربية الماشيةإنشاء البناء ، تجديد النماذج ، اللع

حيث يستجيب التحكم إلى التذكر  ، (Mental Activities)األنشطة العقلية .3
 .، وحل المشكالت ، وتحليل ، ورؤية العالقات ، واتخاذ القرارات

، مثل االهتمام ، والشعور ( Emotional Activities)األنشطة العاطفية
 11.اع ، هادئ ، عصبيبالملل ، سعيد ، متحمس ، عاطفي ، شج
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 .24-20(, 2047فريس, 
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 وظيفة الكتب المدرسية ه. 
حيث المحتوى والعرض التقديمي ، تعمل الكتب المدرسية كإرشادات   

وضوعات أو يدوية للطالب في التعلم وللمعلمين لتعليم الطالب لدراسة م
دليل الدراسة للطالب يعني الطالب استخدامه بمثابة المرجع . مواضيع معينة

 :الرئيسي
 جماعة قبل أنشطة التعلم في الصف إعداد فرد أو .4
 والتفاعلفي عملية التعلم في الفصول الدراسية .2
 المهام المحددة من المعلم يعمل على .7
 ني والختامياالستعداد لالختبار أو امتحان التكوي .1

 :للمعلمين، كتاب يتم استخدام الدروس كمرجع في
 إنشاء تصاميم التعلم .4
 إعداد موارد التعلم األخرى .2
 تطوير مواد التعلم السياقية .7
 توفير المهام .1
 45.تطوير مواد التقييم .1

 خصائص الكتب المدرسية و. 
لذلك ، فإن رقم . بشكل عام ، تعتبر الكتب المدرسية أوراق علمية

يمكن رؤية هذا التشابه . الكتاب المدرسي هو نفسه رقم ورقة علمية بشكل عام
 :في األمور التالية

من حيث المحتوى ، يحتوي الكتاب المدرسي على سلسلة من المعرفة  (4
 .أو المعلومات التي يمكن حسابها من خالل المنح الدراسية

                                                           
أوفيست، ريماجا روزداكاريا  اتا)باندونغ: ب Penulisan Buku Teks Pelajaran ب.ف. سيتيبو، 11

2041 )24.  
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من حيث العرض ، توصف مواد التضمينات الواردة في الكتب المدرسية  (2
بعد أنماط معينة من االستدالل ، وكذلك أنماط التفكير في العرض 

 .العلمي ، أي أنماط االستدالل االستقرائي أو االستنتاجي أو المختلط
كل ، تتبع الكتب المدرسية مواثيق الكتب العلمية ، من حيث الش (7

وكتابات الكتابة ، وأنماط االستشهاد ، وأنماط التوزيع ، وأنماط 
 12.المناقشة

 
عن أربعة جوانب مهمة في تحليل تصميم  (Mackey)كشف ماكي

وفقا لماكي ، كل من . االختيار والتدرج والعرض والتكرار: تعليم اللغة ، وهي
هذه الجوانب هو األكثر مالءمة في جودتها لتحديد ما إذا كان كتاب قواعد 

 اللغة التعليمية أو تصميم تدريس اللغة هو في لمحة ،
أو اختيار المواد ، والذي هو المقصود من اختيار المواد النحوية اختيار  (4

. تعتبر مرحلة االختيار مهمة في تطوير مواد تدريس اللغة وتحليلها. الوصفية
وحتى في غاية األهمية ، فإن جودة تصميم التدريس تحددها بشكل كبير 

من  بعبارة أخرى ، يتم تحديد تدريس اللغة الجيد. نوعية اختيار العمل
تقترح ماكي العديد من المبادئ التي تكمن . خالل إجراءات اختيار جيدة

( 7)مستوى قدرة الطالب ،  (2)أهداف التعلم ، ( 4: )في االختيار ، وهي
عوامل ( 1)اختيار أنواع التعلم التي تمت دراستها ، ( 1)مدة الدراسة ، 

 .التعلم الممكنة
مادة أو المادة لقواعد القواعد التي التدرج أو التسلسل ، هو خطوة لفرز ال (2

هذه هي الخطوة التربوية التالية ، بعد أن يحتوي . سيتم تدريسها واختيارها
                                                           

 ,Penulisan Buku Teks Bahasa Arab Konsep, Prinsipشمس دين اشرف وطوني فرنسيسكا،   12
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مترجم من القواعد التعليمية على المواد من مصادر القواعد النحوية 
تم اتخاذ هذه الخطوة ألنه في األساس كان ترتيب المواد اللغوية . الوصفية

تلًفا ، لذا من أجل تحديد جودة كتاب أو قواعد التعليم مع تتابع التعليم مخ
 .، كان من الضروري النظر إلى جانب الفرز في المادة

يجب . يقدم ماكي جانبين رئيسيين في التسلسل ، وهما التجميع والتدرج  
في حين . أن يستند التجمع وفقا لماكي على مبادئ التوحيد والتباين والوئام

ل إلى مبادئ علم النفس ، والتعلم ، أي من العام يجب أن يستند التسلس
إلى الخاص ، وموجز لفترة طويلة ، من األشكال البسيطة إلى المعقدة ، 

 .والتشكيلية إلى أشكال األناموالوس ومن األكثر فائدة للطالب أقل فائدة
العرض ، حيث أن الجانب الثالث الذي يجب تحليله هو كيفية توصيل  (7

ما يظهر على صفحات الكتاب هو العرض . اللغة المواد لمتعلمي
يعتمد عرض أو عرض هذه المواد على أهداف التعلم ومستوى . التقديمي

كشف ماكي عن أربعة . هناك نماذج عرض مختلفة. قدرات الطالب
إجراءات التمييز ، واإلجراءات الهجومية ، واإلجراءات ، والتصوير ، : أنواع

جراء التمييز طريقة لتفسير قاعدة من خالل يعد إ. واإلجراءات السياقية
اإلجراءات الهجومية باستخدام . ترجمة التفسير في لغة المتعلم األولى

األشياء واإلجراءات والمواقف لتفسير اإلجراءات التصويرية هي استخدام 
الصور ، في حين أن اإلجراءات السياقية هي تفسيرات مجردة ، بما في 

واالستبدال واالستعارة والمعارضة والسياقات التعريف والتعداد : ذلك
 .المتعددة

التكرار ، الذي يُعرَّف في هذا السياق بأنه شحذ ، هو خطوة يتم استغاللها  (1
بواسطة مترجم القواعد التعليمية بحيث يمكن استيعاب المواد المقدمة 

 إن. واستيعابها من قبل متعلمي اللغة إلى مهارات لغوية جاهزة لالستخدام
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. وجود قسم التكرار هذا هو أحد الخصائص التي تميزه عن القواعد العلمية
لهذا السبب ، يحتاج التحليل . ال تتطلب القواعد الوصفية التكرار للقارئ

جّسد ماكي . إلى االنتباه إلى الوجود الحقيقي لهذا الجانب في الكتاب
لتحدث ، االستماع ، وا: مادة التكرار إلى أربع مهارات لغوية ، وهي

 13. والكتابة ، والقراءة
 تقديمها سيتم التي أيًضا أن تهتم المواد يجبباإلضافة إلى ذلك، 

 (Maman). مامان وصفها كما .والوضع والعرض والتدرج للطالب  باالختيار
 التالي:  النحو مفصل على شرح

 
 
 
 

 اإلختيار (1
 االندونيسي القاموس . يناسب11اختيار أو تصفية هو االختيار

 على هو اإلنتخابات )للحصول حرفيا اختيار هو الذي (KBBI)الكبير 
 المواد.   اختيار الدراسة هذه سياق الترشيح. وبالتالى فياألفضل( و 

 :التالي التفكير أساس على االختيار هذا أهمية تعتمد
 والباحثين النظرية حيث من جداً  متنوعة الوصفية القواعد مصادر .4

 .والبساطة
 التعليم. بمصالح تتعلق ال والتي الموجودة الوصفية النحوية المواد .2
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 للطالب. العربية اللغة مواد كامل تعليم لالمستحي من .7
 الطالب من دائًما يتطلب ال التى خاصة أهداف له اللغة تعليم إن .1

 اللغة.  جوانب إتقان جميع
 .المفردات مجال على الباحثة فتركيز البحث في المواد لتحديد

 :األساس وهو المعايير من العديد هناك
 تعلمها يسهل التي المفردات وأ للكلمات األولوية إعطاء، التوفر .4

 .الخطاب أو المختلفة وسائل اإلعالم في واستخدامها
 الكفاية فيه بما والمألوفة المألوفة للكلمات األولوية إعطاء هو ألفة .2

 كلمة من استخداًما أكثر "شمش" كلمة مثل استخدام لسماع
 .األهمية من القدر له نفس كالهما لكن ،"ذكاء"

 بحيث ما، معنى لها يكون أن على الكافية الكلمة درةق هي التغطية .7
 أوسع تغطية "بيت" الكلمة المثال سبيل على .واسع يصبح مجال

 "منزل" من
 المستوعبة الممتصة الكلمات من العربية الكلمات إعطاء هي العروبة .1

 الكلمة أن تأخذ يجب المثال، سبيل على .اللغات األخرى من
 بدال ترتيب األسبقية الترتيب هذا ياع" في المذ الهاتف، التلفاز،"

 .12التليفون والراديون التلفزيون، "الكلمة من
اد المواد ، والذي هو المقصود من اختيار المو  اختيارواختيار أو 

تعتبر مرحلة االختيار مهمة في تطوير مواد تدريس اللغة . النحوية الوصفية
وحتى في غاية األهمية ، فإن جودة تصميم التدريس تحددها . وتحليلها

بعبارة أخرى ، يتم تحديد تدريس اللغة . بشكل كبير نوعية اختيار العمل
المبادئ  تقترح ماكي العديد من. الجيد من خالل إجراءات اختيار جيدة
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مستوى قدرة  (2)أهداف التعلم ، ( 4: )التي تكمن في االختيار ، وهي
اختيار أنواع التعلم التي تمت دراستها ( 1)مدة الدراسة ، ( 7)الطالب ، 

 .10عوامل التعلم الممكنة( 1)، 
 التدرج (2

 عرض هناك يكون أن يجب الدراسي، المواد اختيار يتم أن بعد بعد .1
 ممكنة غير اختيارها تم التي المادة ألن عرض تقديمي أو تدريج

 .14واحد وقت في للتدريس
التدرج أو التسلسل ، هو خطوة لفرز المادة أو المادة لقواعد 

هذه هي الخطوة التربوية التالية ، . القواعد التي سيتم تدريسها واختيارها
بعد أن يحتوي مترجم من القواعد التعليمية على المواد من مصادر 

كان   تم اتخاذ هذه الخطوة ألنه في األساس. القواعد النحوية الوصفية
ترتيب المواد اللغوية مع تتابع التعليم مختلًفا ، لذا من أجل تحديد جودة  
كتاب أو قواعد التعليم ، كان من الضروري النظر إلى جانب الفرز في 

 .المادة
يقدم ماكي جانبين رئيسيين في التسلسل ، وهما التجميع 

يجب أن يستند التجمع وفقا لماكي على مبادئ التوحيد . والتدرج
في حين يجب أن يستند التسلسل إلى مبادئ علم . التباين والوئامو 

النفس ، والتعلم ، أي من العام إلى الخاص ، وموجز لفترة طويلة ، من 
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األشكال البسيطة إلى المعقدة ، والتشكيلية إلى أشكال األناموالوس 
 .12ومن األكثر فائدة للطالب أقل فائدة

 التقديمي/ العرض (3
 مرحلة هي التالية المرحلة تكون ، والتدرج االختيار مرحلة تجاوز بعد
 تقديم أو أيًضا بالعرض تفسيرها هدايا، ويمكن هو العروض .17العرض 

 .11مقدمة موعدر أو عرض أو تعيين أو
العرض، حيث أن الجانب الثالث الذي يجب تحليله هو كيفية 

ات الكتاب هو العرض ما يظهر على صفح. توصيل المواد لمتعلمي اللغة
يعتمد عرض أو عرض هذه المواد على أهداف التعلم ومستوى . التقديمي

كشف ماكي عن أربعة . هناك نماذج عرض مختلفة. قدرات الطالب
إجراءات التمييز ، واإلجراءات الهجومية ، واإلجراءات ، والتصوير : أنواع

ير قاعدة من خالل يعد إجراء التمييز طريقة لتفس. ، واإلجراءات السياقية
اإلجراءات الهجومية باستخدام . ترجمة التفسير في لغة المتعلم األولى

األشياء واإلجراءات والمواقف لتفسير اإلجراءات التصويرية هي استخدام 
الصور ، في حين أن اإلجراءات السياقية هي تفسيرات مجردة ، بما في 

المعارضة والسياقات التعريف والتعداد واالستبدال واالستعارة و : ذلك
 .11المتعددة
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 التكرار (4
ق بأنه التكرار ، الذي يُعرَّف في هذا السيا. 12التكرار هو اإلعادة

شحذ ، هو خطوة يتم استغاللها بواسطة مترجم القواعد التعليمية بحيث 
يمكن استيعاب المواد المقدمة واستيعابها من قبل متعلمي اللغة إلى 

إن وجود قسم التكرار هذا هو أحد . مهارات لغوية جاهزة لالستخدام
ية ال تتطلب القواعد الوصف. الخصائص التي تميزه عن القواعد العلمية

لهذا السبب ، يحتاج التحليل إلى االنتباه إلى الوجود . التكرار للقارئ
جّسد ماكي مادة التكرار إلى أربع . الحقيقي لهذا الجانب في الكتاب

 .13االستماع ، والتحدث ، والكتابة ، والقراءة: مهارات لغوية ، وهي
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 الباب الثالث
 التعليمية  التعليمية فى كتاب ات المواد نعرض بي

  وتحليلها في درس اللغة العربية
  ستيفاءهايعني  واخرونأحمدى للصف الثامن ألفه 

 بمعايير الكتاب الجيد من حيث المواد وفىى ضوء فكرة اإلختيار والتدرج
 

 إستيفاء الكتاب الجيد من حيث المواد فى درس الّلغة العربية (1
 هواية الكتاب: .1

 مدرسة الثانويةال: الّلغة العربية للصف الثامن  نالعنوا
 أحمدى، مريونو، روسديانا، شراج، و واحد أحمدى : المؤلف

عنوان "همة" بالّلغة العربية من النهج الذي كتبه أحمدى وغيره ب باالكت
بالمدرسة الثانوية ، للصف الثامن 3117هج الدراسية العلمى المنا
 اإلسالمية. 

 مقدمة الكتاب .3
 الحمد لله ، الحمد لله رب العالم الذي جعل من السهل علينا إعادة

 .ويةنشر كتاب مصاحب لطالب مدرسة ثنا
تم تجميع هذا الكتاب استناًدا إلى محتويات أحدث المناهج 

. وبصورة عامة ، يحتوي هذا الكتاب على جميع 3117الدراسية في عام 
 .سي واحدالمواد التي يجب أن يتقنها الطالب في فصل درا

في هذا الكتاب ، اعتاد الطالب على استخراج المعلومات من 
مصادر مختلفة للحصول على البيانات واالستنتاجات الشاملة حول 

وبالتالي ، يُتوقع من الطالب أن يكونوا نشطين دائًما . الموضوع قيد الدراسة
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مع من خالل مراقبة وطرح األسئلة وجمع المعلومات والربط وحتى التواصل 
 .ما تم تعلمه لآلخرين

نتأمل مخلصين أن يساهم نشر هذا الكتاب في تطوير التعليم في 
إندونيسيا. لذلك ، نحاول ترجمة المستخدمين بجدية إلى أفضل عمل ، 
ولكن بالطبع ندرك أنه ال يزال هناك العديد من أوجه القصور في هذا 

اءة من الناس كتحسين الكتاب. لذلك ، نتوقع دائًما النقد واالقتراحات البن
  . شكرا لك....مادي لمزيد من المنشورات

 محتوت الكتاب .7
 7.. ...............: الساعة ....................  الدس األول
. ................: يومياتنا فى المدرسة .........  الدس الثانى

11 
 54 ...........................: يومياتنا فى البيت  الدس الثالث

 
هذا لكتاب هو علم اللغة العربية و أيات اللغتها ألوصفى و بيان المواد فى 

 الكتاب اللغة العربية كما يلى:
 المواد الموضوع الدرس

أن المفردات يبحث عن الساعة  الساعة األول
 ويبحث عن المتعلقة بالساعة.
 أن التدربي يبحث عن الساعة.

ماع يبحث عن الساعةو أن اإلست
هناك الصورة الساعة ليفهم 

 الطالب.
أن التركيب يبحث عن الساعة،  
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كيفية ترجمة الجمل التى لها دقائق 
 إضافة.

أن المهارة الكالم يبحث عن 
الحوار بين أحمد و على المتعلقة 

 بالساعة.
أن المهارة القراءة يبحث المتعلقة 

 بالساعة هو الحكاية.
أن المفردات يبحث عن يومياتنا فى  فى المدرسةيومياتنا  الثانى

 المدرسة.
أن التدريب يبحث عن يومياتنا فى 

 المدرسة فيها صورة ليفهم األمر.
أن اإلستماع يبحث عن يومياتنا فى 

 المدرسة.
أن التركيب يبحث عن اجملة 

 اإلسمية و جملة الفعلية و أنواعه.
أن المهارة الكالم يبحث عن 

و نزام المتعلقة الحوار بين فطرية 
 بيومياتنا فى المدرسة.

أن المهارة القراءة يبحث المتعلقة 
 يبومياتنا فى المدرسة.

أن المفردات يبحث عن يومياتنا فى  يومياتنا فى البيت الثالث
 البيت.

أن التدريب يبحث عن يومياتنا فى 
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 البيت ليفهم األمر.
أن اإلستماع يبحث عن يومياتنا فى 

 البيت.
 ب يبحث عن اسم الجمع.أن التركي

أن المهارة الكالم يبحث عن 
الحوار بين سمية و خديجة 

 المتعلقة يومياتنا فى البيت.
أن المهارة القراءة يبحث المتعلقة 

 بيومياتنا فى البيت.
 

 تقديم المواد .5
 الدرس األول

 المفردات
Kosakata Arti 

 Bulan شهر ج أشهار

 Hari يوم ج أيام

  Tepat تماما

 Kapan متى؟

 Jam tangan ساعة اليد

 Jam dinding ساعة الجدار

 Jam saku ساعة الجيب

 Jam meja ساعة المكتب

 ?Jam berapa أي ساعة؟
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 Mandi يستحمّ -إستحمّ 

 Bangun يستيقظ-إستيقظ

 Pagi-pagi مبكرا

 Jam ساعة ج ساعات

 Waktu وقت ج أوقات

 Detik دقيق ج دقائق

 Setengah نصف ج أنصاف

 Seperempat ربع ج أرباع

 Tahun سنة ج سنوات

 
 التركيب

1. Untuk menunjukkan waktu tepat, digunakan tambahan  تماما 
Misalnya: 

Jam 7 tepat اماً الساعة السابعة تم  Jam 1 tepat  الساعة الواحدة
 تماماً 

Jam 9 tepat اماً الساعة التاسعة تم  Jam 3 tepat ة ثّالثالساعة ال
 تماماً 

 

3. Untuk menunjukkan waktu lebih dari 1-33 menit, digunakan kata  و setelah 

menyebutkan jam, baru kemudian disebutkan kelebihan menitnya. 

Jam 31:31 الساعة الواحدة و دقيقة واحدة 
Jam 1:11 ةالساعة الواحدة و إحدى عشرة دقيق  

 

7. Untuk menunjukkan waktu lebih dari 33-99 menit, digunakan kata  إلا (kurang) 

setelah menyebutkan jam berikutnya. 

 



53 
 

 

Jam 14.23 (dibaca jam 1 kurang 43 

menit) 
إاّلعشرينالساعة الواحدة  

Jam 14.29 (dibaca jam 1 kurang 

seperempat) 
إالّ الربع الساعة الواحدة  

Jam 14.93 (dibaca jam 1 kurang 13 

menit) 
إالّ عشر دقائق الساعة الواحدة  

 

 

 

5. Keterangan waktu seperti (pagi hari), (siang hari), (malam hari) biasanya 

disertakan untuk menegaskan waktu yang dimaksud secara spesifik. 

 

Pukul tujuh malam (19.33) عةليالسابالساعة ال  

Pukul satu siang (13.33) نهاراّ  الساعة الواحدة  

Pukul sembilan malam (41.33) الساعة التاسعة ليال 
 

 كالملمهارة ا
 : السالم عليكم  أحمد
 : وعليكم السالم ورحمةالله علي

 : يا علي، أنظر إلى ساعة الجدار أحمد
 كم الساعة اآلن؟    

 عشر دقائق: الساعة اآلن السابعة إال  علي
 : إذن، هيا بنا ندخل الفصل معا. أحمد
 : فى أي ساعة يذهب أبوك إلى اإلدارة، يا أحمد! علي

: هو يذهب إلى اإلدارة فى الساعة الثامنة صباحا ويرجع منها فى الساعة  أحمد
 الرابعة والنصف مساء.

 : ماذ يعمل أبوك فى الساعة الخامسة مساًء؟ علي
 ليال ثم يقرأ القرآن الكريم.: هو يقرأالجريدة ق أحمد
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 ب. وإذا حان الوقت يصلى أبى مع األسرة.هو ينتظر وقت المغر    
 : أين تصلى المغرب؟ علي

 : أصلى المغرب في المسجد )المّنار( جماعة. أحمد
 : أحسنت يا على! علي

 
 مهارة القراءة

يا أصدقائى! الوقت شيئ مهم لنا. و الوقت أثمن من الذهب. إن 
 يعود أبدا. لذالك، علينا أن تنظم األوقات لجميع اعمالنا. الوقت ال

والساعة الة نعرف بها حّد وقت من أوقات أعمالنا. اوقات األعمال 
الدينية واألعمال اإلجتماعي. بالساعة نقرر اوقات صلوات مفروضة ونافلة و 
اوقات امساك واإلفطار فى الصوم. وأوقات األعمال المنزلية والمدرسية 

 مال األخرى. لكل وقت عمل خاص.واألع
ساعة الجيب نحن نعلم أنواع من الساعة كساعة الجدار وساعة اليد و 

فصلك وانظر إلى الجدار! على الجدار ساعة. نحن وساعة المكتب. أدخل 
نعلم وقت الدراسة من تلك الساعة. نحن نسميها ساعة الجدار. هل فى بيتك 

 ساعة الجدار.
ابعة. يدخل التالميذ الفصل. فى الساعة يرن الجرس فى الساعة الس

العاشرة يستريح التالميذ من الدراسة. و الساعة الثانيةعشرة يصّلى المدرسون و 
التالميذ فى مسجد المدرسة، ويقوم بإمام صالة الظهر مدير المدرسة. وفى 

 الساعة الواحدة يرجع التالميذ إلى بيوتهم.
 

 الدرس الثاني
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 المفردات
Kosakata Arti 

 Orang sakit المرضى

 Dokter طبيب

 Kedokteran الطب

 Ramai مزدحمة

 Berangan-angan يتمّنى-تمّنى

 Memperhatikan إهتمّ 

 Universitas الجامعة

 Bertanya يسال-سأل

 Menyukai يحبّ -أحبّ 

 Ada موجود

 Sejarah التاريخ

 Seminggu األسبوع

 Selalu دائما

 Bermanfaat فائدة

 Bahasa Inggris غة اإلنجليزيّةالل

 Bahasa Arab الّلغة العربية

 Puasa يصوم-صام

 Surat رسالة

 Jujur صادق

 baik جّيد

 Senang يفرح-فرح
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 Kota مدينة

 Olahraga الرياضة

 Menulis يكتب-كتب

 Datang, hadir يحضر-حضر

 Matematika الرّياضّية

 Jam pelajaran حّصة ج حصص

 Juara بطل

 Kembali يعود-عاد

 Georgafi الجغرافيا

 Menyenangkan ممتع

 Perpustakaan المكتبة

 Irtirahat اإلستراحة

 Bermacam-macam المتنّوعة

 Meminjam يستعير-إستعار

 Kegiatan-kegiatan النشاطات

  Banyak كثير

 Sungguh-sungguh مجتهد

 

 

بيالترك  
 الفعليةالجملة اإلسمية و الجملة 

1. Macam-macam kalimat 

Dalam bahasa Arab, jumlah atau kalimat dibagi menjadi dua sebagai 

berikut. 
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a. Jumlah ismiyah (kalimat nominal), yaitu jumlah/ kalimat yang 

diawali dengan kata benda. 

Contoh:  

   المدرسة جميلة .1
   التلميذ مجتهد .3
 رأ القرآنالمدرس يق .7

b. Jumlah fi’liyah (kalimat verbal), yaitu jumlah atau kalimat yang 

diawali dengan kata kerja. 

Contoh: 

    تنام عائشة .1
  يجرى الحصان  .4
 تطبخ األّم الطعام .3

 

2. Struktur jumlah ismiyah 

Struktur jumlah ismiyah biasanya terdiri dari tiga komponen, yaitu 

mubtada’, khabar, dan maf’ul bih. 

a. Mubtada’ adalah isim yang terletak diawal kalimat yangbberfungsi 

sebagai subjek 

b. Khabar adalah kata yang terletak setelah mubtada’ yang berfungsi 

sebagai penyempurnaan kalimat atau berfungsi sebagai predikat. 

c. Maf’ul bih adalah isim yang menunjukkan objek perbuatan pada 

suatu struktur kalimat, maf’ul bih dapat berupa isim zahir maupun 

kata benda yang didamirkan. Bila berupa isim zahir, maka maf’ul 

bih senantiasa mansub. Tanda mansubnya adalah fathah. Adapun 
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tanda mansub yang lain adalah ya untuk musanna dan kasrah untuk 

jama’ muannas salim. 

Perhatikan contoh berikut! 

 )التلميذ=مبتداء، مجتهد=خبر( التلميذ مجتهد (1

=جبر، الطعام=مفعول به اسم مبتداء، تطبخ )األّم= األّم تطبخ الطعام (3
 ظهر(

 مفعول به ضمر، على=خبر( مبتداء، ه= )ضرب=  ضربه غلى (7

 

3. Struktur jumlah fi’liyah 

Jumlah fi’liyah adalah struktur kalimat yang diawali dengan fi’il (kata 

kerja) dan diikuti oleh fa’il (pelaku). 

Dalam bahasa Arab, fi’il menurut waktunya dibagi menjadi tiga 

sebagai berikut: 

a. Fi’il madhi 

Fi’il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang 

dilakukan pada waktu lampau. 

Contoh:  

Telah menulis كتب 
Membuka فتح 
Mengirim أرسل 
Membantu/menolong ساعد 
Belajar تعّلم 
Berkata قال 
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Contoh pennggunaan fi’il madhi dalam kalimat: 

Maimunah (telah) menulis cerita:  ّةكتبت ميمونة القص  

Triq (telah) membaca Alquran :قرأطارق القرآن   
 
 

b. Fi’il mudhari’ 

Fi’il mudhari’ adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang 

dilakukan pada waktu sekarang dan yang akan datang. 

Contoh: 

Telah menulis كتبي 
Membuka فتحي 
Mengirim رسلي 
Membantu/menolong ساعدي 
Belajar تعّلمي 
Berkata يقول 

 

Contoh pennggunaan fi’il mudhari’ dalam kalimat: 

Muhammad menulis pelajaran:   يكتب محمد الدرس
Anak itu membuka pintu : تح الولد البابيف  

c. Fi’il amr 

Fi’il amr adalah kata kerja perintah. 

 

Contoh: 

Tulislah كتبأ 
Bukalah فتحإ 
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Kirimlah رسلأ 
Bantulah ساعد 
Belajarlah عّلمت 
Katakan  قل 

Contoh pennggunaan fi’il madhi dalam kalimat: 

Tulislah pelajaran  wahai Muhammad: أكتب الدرس يا محمد 
Bukalah pintu itu : تح البابإف  

 

 كالملمهارة ا
 : السالم عليكم فطرية

 : وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته نزام
 : متي تذهب إلى المدرسة؟ فطرية

 درسة فى الساعة السابعة صباحاً : أذهب إلى الم نزام
 : و متى تعود إلى البيت؟ فطرية

 : أعود فى الساعة الواحدة ظهراً. نزام
 : ماذا تدرس فى المدرسة؟ فطرية

 : أدرس الدين اإلسالمية و اللغة العربية والرياضية و التاريخ. نزام
 : أي ساعة تدرس الدين اإلسالمي و من أستاذه؟ فطرية

ين اإلسالمّي فى الساعة السابعة صباحا وأستاذه المدرس عبد : أدرس الد نزام
 الفتاح.
 : ومتى تدرس اللغة العربية و من أستاذه؟ فطرية

 : أدرس اللغة العربية فى الساعة التاسعة وأستاذه المدرس إبراهيم. نزام
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 : أّي درس تحبك، يا نزام؟ فطرية
 : أنا أحب درس اللغة العربية. نزام

 س درس الجغرافيا؟: هل تدر  فطرية
 : نعم، أدرس درس الجغرافيا. نزام

 : كم يوما تدرس فى األسبوع؟ فطرية
 : أدرس فى األسبوع ستة أيام. نزام

 : وكم حصة تدرس فى اليوم؟ فطرية
 : أدرس فى اليوم خمس حصٍص. نزام

 
 مهارة القراءة

أنا عمر. انا تلميذ فى الفصل الثانى من المدرسة الثانوية. مدرستى 
درسة كبيرة لها مكتبة كبيرة ايضاً. فى المكتبة كتب كثيرة و يدخل ويدخل م

 فيها تالميذ وأساتيذ.
عندي صديق إسمه فوزان. هو يذهب إلى المكتبة فى حصة 
اإلستراحة.هو يحب قراءة الكتب الموجودة هناك، منها كتاب التفسير وكتاب 

 رها.التاريخ وكتاب الرياضية وكتاب الجغرافيا والحديث وغي
فى المكتبة التالميذ والتالميذت. هم يريدون ان يفهموا العلوم المتنّوعة، 
أنظر إلى رقّية ونبيلة! هماتقرآنكتاب التريخ اإلسالمي تريدان أن تستعير كتاب 

 الفقه وكتاب اللغة العربية.
ياإخواني، قراءة الكتب فى المكتبة نشاطة فائدة. كم كتابا قرات فى 

 الى المكتية دائما؟ إذن هّيا نذهب الى المكتية.األسبوع؟ هل تذهب 
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 الدرس الثالث
 المفردات

Kosakata Arti 

 Sampai يصل-وصل

 Membutuhkan يحتاج-إحتاج

 !Silahkan يتفّضل

 Cepat سريعة

 Koran الجريدة

 Kamar mandi الحّمام

 Mandi يغتسل-إغتسل

 Mandi يستحمّ -إستحمّ 

 Mendengarkan يستمع-إستمع

 Mengunjungi يزور-زار

 Sepak bola كرّة القدم

 Bola basket كرّة الّسّلة

 Tidur ينام-نام

 Sepeda درّاجة

 Bulu tangkis كرّة الّري

 Mengendarai يركب-ركب

 Berpagi-pagi مبكرا

 Tempat bermain الملعب

  Kira-kira تقريبا

 Makan يتناول-تناول
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Kosakata Arti 

 Sarapan الفطور

 Keluarga عائلة

 Istirahat يستريح-إستراح

 Biasanya عادة

 Berwudhu يتوّضأ-توّضأ

 Penjual بائع

 

 

بيالترك  
 إسم الجمع

Berdasarkan banyaknya/ jumlahnya kata benda dalam bahasa arab 

dibedakan menjadi 3 berikut ini. 

1. Isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan sesuatu yang satu atau 

tunggal. 

Contoh: 

 Seorang mukmin=  (mu’minun) مؤمن

 Seorang mukminah=  (mu’minatun) مؤمنة

 

4. Mutsanna, yaitu isim yang menunjukkan bilangan dua atau dobel. 

Contoh: 

ان /مؤمنينمؤمن   =dua orang mukmin 

 dua orang mukminah=  مؤمنتان/ مؤمنتين

Isim mutsanna dibentuk dengan cara menambahkan alif dan nun atau 

ya dan nun pada isim mufradnya. 

Perhatikan contoh di bawah ini! 

 مؤمنان = ا + ن + مؤمن  مؤمنين= ي + ن + مؤمن 
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 نةمؤمنتان= ا + ن + مؤم  مؤمنتين = ي + ن + مؤمنة 
 

3. Jamak, yaitu isim yang menunjukkan bilangan lebih dari dua atau 

banyak. Jamak terbagi menjadi 3 berikut ini. Atau 

 

a. Jamak mudzakar salim 

Yaitu jamak yang menunjukkan laki-laki. Kata jamak ini dibentuk 

dengan menambahkan huruf (wau) (nun) +  و +   ن (ya)  (nun) +  ي

 .pada isim mufradnya  ن

Contoh:  فرين/ كارونكاف (orang-orang kafir), berasal dari kata 

 (seorang diri)كافر

b. Jamak muanats salim 

Yaitu jamak yang menunjukkan perempuan. Kata jamak ini 

dibentuk dengan menambahkan huruf dan (alif)  ا  pada akhir (ta)  ت

isim mufradnya. 

Contoh: مدرسات    (para guru wanita), berasal dari kata مدرسة  
(seorang guru wanita). 

c. Jamak taksir 

Yaitu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Dalam jamak ini 

tidak ada kaidah untuk membuat jamak taksir seperti jamak 

mudzakar atau muannats salim. Sehingga untuk mengetahuinya 

ahnya dengan menggunakan kamus  atau banyaknya membaca dan 

menelaah kitab. 

Contoh:  
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=  Hati-hati, berasal dari kata =قلوب قلب   hati 
=  rasul-rasul, berasal dari kata =رسل رسول   rasul 
=  orang-orang yang berilmu, berasal dari kata =علماء عالم   orang 

yang berilmu 
 

 كالملمهارة ا
 : السالم عليكم! سمّية

 : وعليكم السالم! خديجة
 عائشة؟ : متي تستيقظين يوم الجمعة يا سمّية

 : عادة أستيقظ مبكرا فى الساعة الرابعة و النصف صباحا تقريبا. خديجة
 : متى تفعلين فى الصباح؟ سمّية

 : أصلى الصبح ثم أقرأ القرآن الكريم. خديجة
 : متى تتناولين الفطور؟ سمّية

 : أتناول الفطور مع عائلتى فى الساعة السادسة صباحا. خديجة
 تتناول الفطور؟: ماذا تفعلين بعد  سمّية

 : أساعد ابي في تنظيف البيت ثم أذهب إلى المزرعة. خديجة
 : متي ترجعين من المزرعة مع أبيك؟ سمّية

 : أزجع من المزرعة فى الساعة الحادية عشرة ثّم تستريح قليال. خديجة
 : ماذا تفعلين عندما تسمع أذان الظهر. سمّية

 لمسجد لصالة الظهر جماعة.: عندما أسمع اذان الظهر أذهب إلى ا خديجة
 ماذا تفعلين فى الساعة الثالثة مساًء؟ : و سمّية

 : أذهب إلى المسجد لصالة العصر جماعة. خديجة
 : و ماذا تفعلين فى الساعة السادسة مساًء؟ سمّية
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 : أذهب إلى المسجد لصالة المغرب جماعة. خديجة
 : متى ترقدين فى الليل؟ سمّية

 الساعة التاسعة تماما لكي أستيقظ فى الصباح مبكراً.: عادة أرقد فى  خديجة
 

 مهارة القراءة
يستيقظ يوسف يوم الجمعة مبكرا في الساعة الخامسة صباحاً. يتوّضا 
يوسف ثّم يصلى الصبح ويقرا القرآن الكريم. فى الساعة التسعة يتناول الفطور 

 مع عائلته.
لى الحّمام و بعد الفطور يقرا يوسف الجريدة و في الظهر يذهب إ

يغتسل بالماء والصبون. بعد ذالك يتواّضايوسف ثّم يذهب مع والده إلى 
المسجد لصالة الجمعة. فى العصر يزور يوسف اصدقاء و يلعب معهم كرّة 

 القدم.
بعد صالة المغرب تجلس العائلة فى الحديقة وتتناول الماكالت 

د مبارة كرة القدم فى وتشرب الّشاّي. فى المساء يراجع يوسف دروسه ثّم يشاه
 التلفزيون. ينام يوسف يوم الجمعة فى الساعة العاشرة ليالً.
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بالمدرسة الثانوية الفه احمدى  للصف الثامن تحليل مادة التعليمية اللغة العربية (2
 وغيره

 
 حليل القواعد التعليمية بناًء على معايير االختيارت .1

 إجراء االنتخابات
 ختيار المادة بناًء على مراعاة أهداف تعلم الطالب؟هل تم ا (1

، بحيث يتم تعديل  الثانوية هذا الكتاب مخصص للصف الثامن من
عرض المواد مع مراعاة أهداف تعلم الطالب. أهداف التعلم هي عدد من 
نتائج التعلم التي ُتظهر أن الطالب قاموا بمهام تعلم ، والتي تتضمن عموًما 

مواقف جديدة يتوقع أن يحققها الطالب. بالنظر إلى أن معارف ومهارات و 
الطالب في هذا الوقت ما زالوا على دراية باللغة العربية أو أنه يمكن القول 
إنهم ما زالوا يتعلمون اللغة العربية فقط ، فإنهم يحتاجون إلى معرفة ومهارات 

 في هذا الكتاب من أجل وسائل تحقيق أهداف تعلم الطالب. 
ل المثال ، يمكن استخدام مهارات القراءة ومهارات الكتابة على سبي

ومهارات التحدث في هذا الكتاب كتمرين لتحقيق أهداف تعلم الطالب. 
في هذا الكتاب يحتوي أيضا على المعرفة المفردات. حتى في هذا الكتاب 
يتم تضمين مفردات كل فصل. بناًء على ذلك ، يتماشى الكتاب مع 

ب ، ألنه يتضمن أيًضا مهارات باإلضافة إلى ما يحتاجه أهداف تعلم الطال
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الطالب. بحيث يمكن أن تساعد الطالب على إضافة المعرفة وكذلك 
 المهارات، مثل المهارة القراءة.

 هل إختيار المادة بناًء على مراعاة قدرات الطالب األولية؟ (3
للصف الثامن ، لذلك  الثانوية يهدف هذا الكتاب إلى امتحانات

يتم تعديل عرض المادة للنظر في قدرات الطالب األولية. بالنظر إلى أن 
الطالب تعلموا اللغة العربية للتو في هذا الوقت ، فقد احتاجوا إلى مواد 
واضحة وسهلة الفهم. بناًء على ذلك ، يتوافق الكتاب مع القدرات األولية 

ور للطالب ألن العرض التقديمي واضح وسهل الفهم من خالل الص
الداعمة. بحيث يمكن أن يسهل على الطالب فهم الكتاب ويمكنهم القيام 

 .بالتعلم بشكل مستقل أو مع األصدقاء
 هل المواد المختارة تعتمد على أولوية االستخدام للطالب؟ (7

يهدف هذا الكتاب إلى عرض المواد من الصف الثامن ، لذلك تم 
الب. بالنظر إلى أن تصميم عرض المواد حسب أولوية االستخدام للط

الطالب في هذا الوقت كانوا يتعلمون اللغة العربية فقط ، فإن الكتب 
المطلوبة هي تلك التي يمكن أن تلبي احتياجات الطالب. والتي يمكن أن 
تزيد من فهم وإتقان المفردات. إذا تم توفير المفردات فقط ، فإن احتياجات 

ذلك الكتاب ليس مفيًدا الطالب الذين يستوفون هي جزء منه فقط. ل
للطالب. بناًء على ذلك ، يتوافق الكتاب مع أولوية االستخدام للطالب ، 

 .ألنه يمكن قول العرض التقديمي وفًقا الحتياجات الطالب
 هل تم اختيار المواد بناًء على مبدأ إمكانية دراسة المواد؟ (5

يتم  يهدف هذا الكتاب إلى تقييم المواد من الصف الثامن ، لذلك
تعديل عرض المواد بناًء على مبدأ إمكانية دراسة المادة. نظرًا ألن الطالب 
في هذا الوقت ال يزالون يتعلمون اللغة العربية فقط ، يجب تكييف المواد 
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المقدمة مع قدرات الطالب. المواد الموجودة في هذا الكتاب مخصصة 
ل جًدا إذا تم ، لذلك فمن غير المحتم الثانوية لطالب الصف الثامن من

إعطاؤها لطالب الصف العاشر من الماجستير. نظرًا ألن مستوى الفهم 
لديهم يختلف أيًضا ، كما يختلف مستوى صعوبة الكتاب أيًضا ، فمن 

 المحتمل جًدا أن تتم دراسة هذا الكتاب من قبل طالب الصف الثامن في
ة دراسة المادة ، بناًء على ذلك ، يتوافق الكتاب مع مبدأ إمكاني الثانوية. 

ألن العرض التقديمي يتم ضبطه وفًقا لمستوى قدرات الطالب ، أي فئة 
 .الثانوية الثامنة

 نطاقالمحتويات
الجانب السليم: ما الذي يتم تدريسه؟كم عدد قواعد اللغة التي يتم تدريسها؟  .1

 هل يتم تدريسهايتعلق بالجوانب األخري؟
فصول. من بين فصول مناقشة  7 من يتكون هذا الكتاب للصف الثامن

الفصل األول ، يناقش الفصل الثاني األنشطة في المدارس ، بينما يناقش الفصل 
الثالث األنشطة في المنزل. في الفصل األول لمعرفة اللغة التي يتم تدريسها وفًقا 
لقدرة طالب الصف الثامن ، قد يكون هناك طالب واحد يصعب فهمه أحيانًا 

لعقلي. ولكن للطالب اآلخرين لفهم بسهولة. اللغة المستخدمة بسبب التخلف ا
ال تزال في المراحل المبكرة ، لم تصل بعد إلى المجمع. بحيث يمكن للطالب 

 .فهم بسهولة
جانب الكلمة: ما هي بنية الكلمة التي يتم تدريسها؟ هل هي نفس احتياجات  .3

 الطالب؟ هل يتم تدريسها في سياق بنية أعلى؟
فصول. من بينها الفصل األول  7من  هذا الكتاب للصف الثامنيتكون 

يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، والفصل الثالث 
يناقش األنشطة في المنزل. بالنسبة للكلمات المستخدمة ، يتم تصنيفها على 
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اللغة أنها كلمات ال تزال سهلة للطالب في المراحل األولى أو جديدة على 
العربية. بحيث يفهم الطالب عرض الكلمات في الكتاب بسهولة. على سبيل 
المثال الفصل األول يتعامل مع ساعات. لذلك يرتبط المفردات المستخدمة 
أيضا على مدار الساعة. على غرار القراءة والكتابة ومهارات التحدث ، ال تزال 

 المفردات المستخدمة مصنفة.
 
 تربوية بناًء على معايير التسلسلتحليل القواعد ال .2

 .جانب التجميع
هل تجميع المواد في كل وحدة من وحدات الدراسة يعتمد على مبادئ  (1

 التدريس؟
فصول. من بينها الفصل  7من  للصف الثامنيتكون هذا الكتاب 

األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، والفصل 
ألنشطة في المنزل. في تجميع المواد ، استندت كل وحدة من الثالث يناقش ا

وحدات الدراسة إلى مبادئ التدريس. ألن مادة الكتاب تقوم أيًضا بتعليم 
 .الطالب في الصف الثامن

 هل ما زال تجميع المواد مرتبطًا بنمط تجميع القواعد العلمية؟ (3
لفصل فصول. من بينها ا 7من  للصف الثامنيتكون هذا الكتاب 

األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، والفصل 
الثالث يناقش األنشطة في المنزل. في تجميع المواد غير مرتبط بأنماط تجميع 

 .القواعد العلمية. ولكن يتم تجميعها وفقا للسياق
 ؟ما طريقة التجميع المستخدمة؟ هل من المناسب استخدام هذه الطريقة (7

فصول. من بينها الفصل  7من  للصف الثامنيتكون هذا الكتاب 
األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، والفصل 
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الثالث يناقش األنشطة في المنزل. تجميع المواد المستخدمة عبارة عن تجميع 
لى مختلط. لذلك كل المواد ال تركز فقط على نقطة واحدة ولكن أيضا ع

أخرى. الكتب التي تستخدم هذه الطريقة ليست مناسبة ألنه سيكون من 
 .الصعب فهم مجموعات اللغات التي يتعلمها الطالب

 فرز الجوانب
 
 
 هل تم أخذ تسلسل المواد في االعتبار من حيث تسلسل اكتساب اللغة؟ .1

فصول. من بينها الفصل األول  7من  للصف الثامنيتكون هذا الكتاب 
الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، والفصل الثالث  يناقش

يناقش األنشطة في المنزل. عند تقديم المادة في هذا الكتاب ، تم النظر في 
 .تصنيف المواد من حيث ترتيب اكتساب اللغة

 هل تم فرز المواد وفًقا الحتياجات الطالب؟ .3
ل. من بينها الفصل األول فصو  7من  للصف الثامنيتكون هذا الكتاب 

يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، والفصل الثالث 
يناقش األنشطة في المنزل. بالنظر إلى قدرة الطالب على تعلم اللغة العربية ، 
فإن المواد المطلوبة ال تزال في المراحل المبكرة. ومن هذا المنطلق ، يعرض 

ت باستخدام الترجمات اإلندونيسية ، بحيث يسهل على هذا الكتاب المفردا
الطالب فهم المفردات. يتم فرز المواد أيًضا من السهل ومن ثم إلى المعقد. 
للمساعدة في تطوير الطالب المعرفي. إذا كانت المادة المقدمة صعبة للغاية 
وال تتناسب مع احتياجات الطالب ، فسيكون من الصعب فهمها ألن قدرة 

 .ب لم تصل إلى تلك المرحلةالطال
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هل تم فرز المواد بناًء على اعتبار المادة السابقة شرطًا أساسًيا إلتقان المادة  .7
 التالية؟

فصول. من بينها الفصل األول  7من  للصف الثامنيتكون هذا الكتاب 
يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، والفصل الثالث 

شطة في المنزل. عند تحضير المادة ، تم فرز المادة حسب النظر يناقش األن
 في المادة السابقة لتكون متطلًبا أساسًيا إلتقان المادة التالية. لذلك يعتبر

 .قبل عرضها في الكتاب المادة
 ما هو نوع الفرز يستخدم؟ هل من المناسب استخدامه؟ .5

نها الفصل األول فصول. من بي 7من  للصف الثامنيتكون هذا الكتاب 
يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، والفصل الثالث 
يناقش األنشطة في المنزل. في تقديم مواد الكتاب باستخدام مبادئ بسيطة 
لتلك المعقدة. نظرًا ألن المادة المقدمة في الفصل األولي تقدم مادة بسيطة ، 

، وكذلك الفصل الثالث أكثر تعقيًدا ، لتحسين فإن الفصل الثاني أكثر تعقيًدا 
التفكير المعرفي لدى الطالب. يكون استخدام هذه األنماط مناسًبا ألنه إذا  
كان العرض التقديمي مباشرًا إلى المجمع ، فلن يتمكن الطالب من الوصول 

  .إلى الفهم حسب الرغبة واإلنجاز
 

 العرض تحليل القواعد التعليمية بناًء على معايير .3
ما هو نموذج العرض التقديمي المستخدم؟ هل أنت متوافق مع مستواك  .1

 الفكري ومهارات الطالب اللغوية؟
فصول. من بينها الفصل  7من  الثامنيتكون هذا الكتاب للصف 

األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، 
. يستخدم نموذج العرض والفصل الثالث يناقش األنشطة في المنزل
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التقديمي المادي لهذا الكتاب تقنية اللغة األولى ، ألن اللغة المستخدمة 
هي كلمة ما زالت ُتسمع كثيرًا لتسهيل فهم الطالب للمواد. هذه التقنية 
تتوافق مع مستوى المهارات الفكرية واللغوية للطالب. ألن مرحلة الطالب ما 

 .دام اللغة األولىزالت مبكرة لذا فهي تتطلب استخ
هل ما زال نموذج العرض التقديمي المستخدم يتأثر بنموذج عرض القواعد  .3

 العلمية؟
فصول. من بينها الفصل  7يتكون هذا الكتاب للصف الثامن من 

األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، 
ال نموذج العرض التقديمي والفصل الثالث يناقش األنشطة في المنزل. ال يز 

 .المستخدم يتأثر بنموذج تقديم القواعد العلمية
 هل يتم إعطاء األولوية لنمط التقديم على مبدأ بساطة تعلم الطالب؟ .7

فصول. من بينها الفصل األول  7يتكون هذا الكتاب للصف الثامن من 
صل يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، والف

الثالث يناقش األنشطة في المنزل. يتم إعطاء األولوية لنمط العرض التقديمي 
للمواد على مبدأ بساطة تعلم الطالب ، ألن عرض المواد بسيط جًدا 

 .لتسهيل فهم الطالب
هل تم تجهيز العرض التقديمي للمواد بتعليمات حول كيفية تطبيق القواعد  .5

 في المواقف الحقيقية؟
فصول. من بينها الفصل  7لكتاب للصف الثامن من يتكون هذا ا

األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، 
والفصل الثالث يناقش األنشطة في المنزل. في تقديم المواد غير مجهز 

 .بتعليمات حول كيفية تطبيق القواعد في المواقف الحقيقية
 بما يتماشى مع الجوانب المؤكدة؟هل الطريقة المختارة مناسبة ،  .4
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فصول. من بينها الفصل  7يتكون هذا الكتاب للصف الثامن من 
األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، 
والفصل الثالث يناقش األنشطة في المنزل. طريقة العرض التقديمي 

 .الصحيحة ، تمشيا مع الجوانب المشددة
 قة التواصل لتقديمها؟ما هي طري .4

فصول. من بينها الفصل  7يتكون هذا الكتاب للصف الثامن من 
األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، 
والفصل الثالث يناقش األنشطة في المنزل. عرض المواد في هذا الكتاب هو 

 .التواصل
قيقة وتسمح بظهور عناصر هل طريقة العرض التقديمي تستخدم بسيطة ود .3

 اللهجة؟
فصول. من بينها الفصل  7يتكون هذا الكتاب للصف الثامن من 

األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، 
والفصل الثالث يناقش األنشطة في المنزل. طريقة تقديم المواد المستخدمة 

 ور روابط مختلفةبسيطة ودقيقة للغاية ، ولكنها ال تسمح بظه
إذا كان هناك حوار في الكتاب ، فهو فعال ومثير لالهتمام ، وهل هو في  .3

 الواقع الموضوع؟
فصول. من بينها الفصل  7يتكون هذا الكتاب للصف الثامن من 

األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، 
في تقديم المواد في مهارات  والفصل الثالث يناقش األنشطة في المنزل.

التحدث ، استخدم نموذج المحادثة أو الحوار المستخدم. السمة 
المستخدمة سهلة للغاية ألنها تقوم بضبط سمة الفصل. السمة المستخدمة 

 .فعالة للغاية ، لكنها ال تجذب الطالب لقراءتها
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 تحليل القواعد التعليمية بناًء على معايير الشحذ .4

؟ ما هي التقنية  خدم المؤلف تقنيات شحذ لتسريع عمليةهل يست .أ
 المستخدمة؟

فصول. من بينها الفصل  7يتكون هذا الكتاب للصف الثامن من 
األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، 
والفصل الثالث يناقش األنشطة في المنزل. يستخدم المؤلف أسلوب شحذ 

جل شحذ المادة. في الواقع يمكن استخدام ممثلين الغرض منه من أ
بطريقتين ، هما الطرق التشغيلية وغير التشغيلية. يستخدم هذا الكتاب 
التقنيات التشغيلية، وهي التقنيات التي تحقق القدرات النحوية في شكل 
االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. يستخدم هذا النوع السؤال واإلجابة ، 

 .التدريب ، والتدريب اإلنجابي ، والمعرض، والسرد،والترجمةانظر وقل 
 هل من المناسب استخدام هذه التقنية؟ .ب

فصول. من بينها الفصل  7يتكون هذا الكتاب للصف الثامن من 
األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة، 

إلى أن الطالب ال يزالون  والفصل الثالث يناقش األنشطة في المنزل. بالنظر
في المراحل األولى من تعلم اللغة العربية ، فإن هذا الكتاب مناسب 
الستخدام هذه التقنية، ألنه يهدف إلى تطوير مهارات هؤالء الطالب. مثل 
مهارات القراءة والكتابة والتحدث واالستماع. مع التمارين التي تدعم هذه 

 .تطوراً  المهارات، سيتم تشكيل الطالب أكثر
 هل هناك اختالفات في التمرين المستخدم؟ ج. 

فصول. من بينها الفصل  7من  يتكون هذا الكتاب للصف الثامن
األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، 
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والفصل الثالث يناقش األنشطة في المنزل. تشمل التدريبات المقدمة في 
ال، واإلجابة على األسئلة على أساس القراءة، الكتاب المطابقة، واستكم

 .االختيار من متعدد
 هل هناك مادة تذكرنا بالمواد المعروضة في نهاية كل وحدة درس؟ د. 

فصول. من بينها الفصل  7يتكون هذا الكتاب للصف الثامن من 
األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، 

يناقش األنشطة في المنزل. هناك مواد تشير إلى المواد والفصل الثالث 
في شكل قصة ، بشأن  المقدمة في نهاية كل وحدة. على سبيل المثال قراءة

المواد لديها موضوع األنشطة التي تقوم بها  3المواد السابقة. في الفصل 
عمر في المدارس أو المدارس. وبالمثل ، كانت المادة السابقة تحت عنوان 

 .شطة في المدارس ، مع مادة الكالماألن
 ه. هل تجعل مادة التكرار الطالب سعداء ومريحين ويضحكون؟

فصول. من بينها الفصل  7يتكون هذا الكتاب للصف الثامن من 
األول يناقش الساعات، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، 

رار التي تسبب والفصل الثالث يناقش األنشطة في المنزل. هناك مواد التك
 .هذا ، والبعض اآلخر ال. اعتمادا على موضوع وأيضا شكل المواد المقدمة

 هل المرطبات تستخدم مثل الفكاهة أو الحكايات أو الرسوم؟ و.
فصول. من بينها الفصل  7يتكون هذا الكتاب للصف الثامن من 

األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، 
الفصل الثالث يناقش األنشطة في المنزل. ال يتم استخدام طرق التنشيط و 

مثل الفكاهة أو الحكايات أو الرسوم. الصور هي مجرد صور عادية وأقل 
 .جاذبية للطالب
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هل هناك نماذج شحذ أخرى متضمنة؟ مثل الغناء وقراءة الشعر والدراما أو  ز. 
 ب؟أي شيء آخر يجعل الطالب يتعلمون أثناء اللع

فصول. من بينها الفصل  7من  يتكون هذا الكتاب للصف الثامن
األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، 
والفصل الثالث يناقش األنشطة في المنزل. ال يتم تضمين نماذج صقل 

 .أخرى
 هل هناك شكل من أشكال التقييم في نهاية كل وحدة؟ ح. 

فصول. من بينها الفصل  7من  للصف الثامنيتكون هذا الكتاب 
األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، 
والفصل الثالث يناقش األنشطة في المنزل. يتم تقديم هذا الكتاب مع تقييم 
في نهاية كل وحدة. يتم تقديم التقييمات أيًضا في نهاية كل فصل. هناك 

 .ةأيضا تقييم منتصف المد
 هل يتم إعطاء أشكال إضافية من النشاط للطالب ، مثل الواجب المنزلي؟ ط.

فصول. من بينها الفصل  7من  يتكون هذا الكتاب للصف الثامن
األول يناقش الساعات، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، 

في الكتاب يتم تقديم أنشطة  .والفصل الثالث يناقش األنشطة في المنزل
 .ية. على سبيل المثال ، مهام مستقلة ، تخصيب وتحسينإضاف

 ي. هل التمارين مصممة بشكل جيد؟
فصول. من بينها الفصل  7من  يتكون هذا الكتاب للصف الثامن

األول يناقش الساعات ، الفصل الثاني يناقش األنشطة في المدرسة ، 
م والفصل الثالث يناقش األنشطة في المنزل. يعرض الكتاب المستخد

تمارين في نهاية كل وحدة. تم تصميم هذا التمرين في أشكال مختلفة. يتم 
 إعطاء بعض األمثلة قبل التمرين.
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الرابعالباب   
اماإلختت  

 
 نتيجة البحث .1

بعد البحث الطويل، أخذ الباحثة النتيجة من الكتاب الساسى اللغة العربية الفه أحمدى 
 و غيره كما يلى:

اختيار المواد الواردة في هذا الكتاب امتثاال لمستوى قدرة الطالب. مستوى اللغة  (1
ضا القدرة المستخدمة تتعلق بسهولة وحسب الرتب. اختيار المواد التي يقابل أي

على مستوى المدرسة. منذ الصف الثامن النظام التجاري المتعدد األطراف ال يزال 
اتانيابون ال يزال من السهل ينتمي إلى بداية لتعلم اللغة العربية، حتى اختيار كوساك

 جداً.
المواد الواردة في هذا الكتاب وفقا لقدرة الطالب. ترتيب المواد فإنه من  التدرج (2

م إلى مواد معقدة وال تزال تتكيف مع مستوى قدرة الطالب. مستوى السهل ث
 الصعوبة أيضا قادرة على زيادة مهارات الطالب التفكير.

مواد هذا الكتاب يستخدم اللغة األولى، حسب اللغة المستخدمة ال عرض التقديمى (3
لب هي كلمة التي ال تزال في كثير من األحيان يسمع، وأيضا لتحسين تيسير الطا

فهم المواد. هذا األسلوب امتثاال الجادة اللغة الفكرية ومستوى الطالب. ألن 
 الوقت مازال مبكرا حتى طالب المرحلة تتطلب استخدام لغة أواًل.

بسبب غياب شحذ مواد مثل الغناء، قراءة  غير جيدافي هذا الكتاب  التكرار (4
ثناء اللعب وهكذا أكثر الشعر، والدراما، أو األخرى التي تسبب الطالب تعلم أ

متعة. شحذ التقنيات في هذا الكتاب باستخدام تقنية أوبيراسيوانال، أي القدرة 
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النحوية تفعيل تقنية في شكل أنشطة لالستماع والتحدث، والقراءة، والكتابة. هذا 
النوع من التدريب باستخدام أسئلة وأجوبة، انظر وقل، استنساخ التدريب، 

 .ترجمةالمعرض، والسرد، وال
 اإلقتراحات .2

 إلى المؤلف: (1
ينبغى أن يزيد مساهمة لتألف الكتاب  العربية التى تتوافق مع قدرات الطالب و 

 مثيرة لالهتمام الطالب.
 إلى المدرس: (2

 ينبغى إختيار الكتاب الذى يناسب با لمنهج التعليم زمان األن. .1
يصال المواد و ايصال دليل ان ياتى الكتاب الزائدة الذى يساهد فى اينبغى  .2

 التحصيل  و اعطاء التقديرات.
 إلى المدرسة: (3

ينبغى ان تبدل المدرسة كتاب التعليم بكتاب الذى يناسب با لمنهج التعليم  .1
 زمان األن.

ان يزيد بكتاب األخري الذى يساعد فى ايصال دليل التحصيل و ايصال  .2
 المواد.
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