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اإلستهالل

﷽

ً َعَربًِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلْون َّ أَنـَْزْلَنُه قـُْرآ ِإ

)٢(سورة يوسف : 

صدق هللا العظيم

َأَحبُّ النَّاس ِإَىل ِهللا أَنـَْفُعُهْم ِللنَّاسِ 

~رواه الطرباين~

ْ َعَلْيِه َأْربـًَعا  ِلَوفَاتِهِ َوَمن فَاتَُه التـَّْعِلْيُم َوْقَت َشَبابِِه َفَكربِّ

= إمام الشافعي =



ز

هداءاإل

إىل من علمين النجاح والصرب
إىل من افتقده يف مواجهة الصعاب ومل متهله الدنيا ألرتوي من حنانه

دمحم املكرم أيب 
فيه وإىل من علمتين وعانت الصعاب ألصل إىل ما أ

ا لتخفف من آالميوعندما تكسوين اهلموم  أسبح يف حبر حنا

نورجنةاملكرمة أمي
وإىل من كانو يض يضيئوين إىل طريق احلالل ويساندوين وينازلون عن حقوقهم

إلرضائي والعيش يف هناء

إخواين وأخوايت الكرمية
يعلى مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمأقول شكرا جزيال

ريب أن جيمعنا يف جنتهجزاكم هللا خري اجلزاء وأدعو
جميب السائلني آمني 

أهدي هذا اجلهد املتواضع...

ىن نور فوز
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شكر وتقدير

﷽

، والصالة والسالم على رسو هللا وعلى آله وأصحابه  احلمد
أمجعني، ومن تبعه إىل قيام الساعة أما بعد،

ليف هذه الرسالة  اليت تقدم فقد إنتهت الباحثة بقدرة هللا تعاىل يف 
لكلية الرتبية جبامعة الرانريى للحصول على الشهادة العلمية يف مرحلة اجلامعة 

ريبات يف الكتاب دالتحتليل"األوىل يف علوم الرتبية، وقد اختارت الباحثة 
وسطة تملدرسة املفصل األول لل٢٠١٣نهج مب"دروس اللغة العربية" 

موضوعا هلذه الرسالة." اإلسالمية

شراف املشرفني الكرميني مها  ومت إشراف كتابة هذا البحث 
، فيقّدم الباحثة أفضل سلمى حيايت، املاجستريو ، املاجستريإمساعيل دمحمالدكتور 

ما إلشراف هذا البحث  ما الثمينة ومساعد الشكر هلما اللذان قد أنفقا أوقا
ركهما وجزامها جزاءا كثريا. إشرا فا جيدا كامال من أوله إىل آخره، لعل هللا 

ملا يقّدم الباحث الشكر اخلالص ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية 
هيل املعلمني ورئيس قسم تعليم اللغة العربية وجلميع األساتذة واألستاذات  و

هيل املعاملني جبامعة الرانريي. يل ز وكذلك يقدمالشكر اجليف كلية الرتبية و



ط

فكميعجل م رهم ااألصدقاء الذين قد ساعدوه  يف إمتام كتابة هذا وأوقا
ركهم هللا يف الدنيا واآلخرة. البحث، و

لشكر العظيم لوالديه قد ربياه تربية سليمة، ريب  وتتقّدم الباحثة 
أن هذا البحث ةتيقن الباحثيوأخريا، اغفرله ولولديه وارمحهما كما ربياه صغريا.

كل جهده يف إعداد هذا قد بذللو من األخطاء والنقصان، وإن كانخيال 
فعا ليكون صالحها إرجو من القارئني نقدا بنائيا خالصا و يالبحث، لذلك 

فع له وللقارئني مجيعا. إلكمال هذا البحث ولعل هذا البحث 

وال قوة إال حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم املوىل ونعم النصري والحول
رب العاملني. العلي العظيم، واحلمد 

٢٠١٨دمسبري ١٥دار السالم، 

ىن نور فوز
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مستخلص البحث

: حتليل التدريبات يف كتاب "دروس اللغة العربية" عنوان البحث
ملدرسة املتوسطة ٢٠١٣مبنهج  للفصل األول 

اإلسالمية
ىن: اإلسم الكامل نور فوز

١٤٠٢٠٢١٥٧: رقم القيد
خلصائص  مجيع الكتاب املستخدم يف التدرس فالبد أن يناسب 

. للكتاب املقرر املناسب يف املادة ٢٠١٣واألهداف والنتائج املنهج 
ملواد التعليمية. والتدريبات يف  التعليمية فقد كان فيه التدريبات املناسبة 

هداف الكتاب املقرر له دور هام يف ع ملية التعليم حيث أنه معالقة 
كتاب يفالتدريباتأشكالعلىالتعليم. فهدف هذا البحث التعرف 

ملدرسة املتوسطة٢٠١٣"دروس اللغة العربية" مبنهخ  للفصل األول 
كتاب "دروس اللغة يفاإلسالمية، والتعرف على مطابقة التدريبات

مزا، والتعرف على٢٠١٣الكفاءة األساسية يف منهج العربية" مع
ا. وأما ٢٠١٣التدريبات يف كتاب "دروس اللغة العربية مبنهج  وعيو



ف

منهج البحث استعملته الباحثة يف هذا البحث هو منهج الوصفي النوعي 
ئقية، حتليل الوصفي النوعي بواسطة  ت هي طريقة و وطريقة جلمع البيا

ت البحث. استخدمت) content analysis(حتليل احملتوى  لتحليل البيا
والنتائج من هذا البحث هي أشكال التدريبات يف كتاب "دروس اللغة 

ملدرسة املتوسطة اإلسالمية تنقسم ٢٠١٣العربية" مبنهج  للفصل األول 
إىل أربع املهارات اللغوية. وأما التدريبات على مهارة االستماع وهي متييز 

ارات. ومهارة الكالم تدربتها هي االصوات مماثلة، واستماع إلكمل العب
احملادثة. وأشكال التدريبات ملهارة القراءة هي تكملة اجلملة، ترمجة من 
العربية إىل اإلندونسية، والتدريبات على مهارة الكتابة هي من خالل  
كتابة اجلملة، ترتيب الكلمات العشوائية. إن الكفاءة األساسية غري 

ت بطريقة شفهية بسيطة. وهي تقدمي امل٤.٣املتعلقة رقم  علومات والبيا
التدريبات يف كتاب "دروس اللغة  والعيوب، واملزا والتدريبات له املز
ملدخل العملي والكفاءة األساسية، لكل  العربية" أنه التدريبات قد متيز 
التدريبات له أمثلة لطالب، التدريبات ملهارة القراءة متنوعة. وكان عيوب 

كتاب "دروس اللغة العربية" إن ليس تدريبات اإلستماع التدريبات يف
الدليل عن السؤال التدريبات، إن التدريبات غري مناسبة مع عملية 
اكتساب اللغة، كانت بعض األخطاء توجيه التدريبات، التدريبات ملهارة 



ص

االستماع والكالم والكتابة تقدم على طرقة واحدة ليست هلا التنوع 
والتغري. 

Abstrak

Judul : Analisis latihan dalam buku “Duruusul Lughah
Al-‘arabiyah” kurikulum 2013 kelas 1 Madrasah
Tsanawiyah

Nama : Nur Fauziana

Nim : 140202157

Semua buku pembelajaran yang di gunakan di sekolah harus
sesuai dengan karakteristik, tujuan dan nilai-nilai yang terdapat
dalam kurikulum 2013. Buku teks tidak hanya terdiri dari materi
pelajaran saja akan tetapi disetiap buku teks juga dilengkapi
dengan latihan yang sesuai dengan materi yang dipelajari.
Kegiatan latihan dalam buku teks bahasa juga merupakan unsur
yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran, karena
memiliki hubungan dengan tujuan pembelajaran. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui latihan yang ada dalam buku
“Duruusul Lughah Al-‘arabiyah” kurikulum 2013 kelas 1
Madrasah Tsanawiyah, untuk mengetahui kesesuaian latihan
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dengan kompetensi dasar yang terdapat pada Kurikulum 2013 dan
untuk mengetahui  kekurangan dan kelebihan latihan dalam buku
tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode
deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan data adalah dokumentasi, analisis deskriptif
kualitatif melalui content analysis digunakan untuk menganalisis
data penelitian. Hasil penelitian ini adalah bahwa bentuk latihan
yang terdapat dalam buku buku “Duruusul Lughah Al-‘arabiyah”
kurikulum 2013 kelas 1 Madrasah Tsanawiyah berdasarkan
kemahiran bahasa, adapun bentuk latihan mendengar yaitu
membedakan bunyi yang mirip, mendengar untuk
menyempurnakan kalimat, bentuk latihan kemahiran berbicara
yaitu muhadasah, bentuk latihan untuk kemahiran membaca yaitu
isian, pilihan ganda, benar salah, terjemah, bentuk latihan
kemahiran menulis yaitu menulis kata, menyusun kata acak.
semua latihan yang ada dalam buku sesuai dengan kompetensi
dasar kecuali satu kompetensi yaitu menyampaikan informasi
lisan sederhana terkait topik yang ada dalam buku dengan
memperhatikan struktur kalimat. Latihan dalam buku ini memiliki
kelebihan dan kekurangan. Kelebihan latihan dari buku ini
adalah: latihan sesuai pendekatan saintifik dan kompetensi dasar,
terdapat latihan yang mencakup empat kemahiran bahasa, setiap
latihan terdapat contoh dalam memahami latihan, latihan
kemahiran membaca bentuknya bervariasi. Adapun kekurangan
dari buku ini adalah  pada latihan mendengar tidak terdapat teks
yang diperdengarkan, latihan yang disusun tidak sesuai dengan
proses pemerolehan bahasa yang dimulai dengan mendengar, ada
beberapa kesalahan dalam penulisan baris akhir dan perintah
latihan, serta sangat sedikit model latihan untuk kemahiran
mendengar, berbicara dan menulis.
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Abstract

Title : Analysis Exercises Of Textbook “Duruusul
Lughah Al-‘Arabiyah” The Curriculum 2013 1st

Grade Of Islamic Junior High School

Name : Nur Fauziana

NIM : 140202157

All the textbooks is used in school must be suitable with the
characteristics, objectives and values contained in the curriculum
2013. Textbooks do not only consist of the subject but in each
textbook also come with exercises that are matched with the
material. Training activities in language textbook are the
important element in learning activities, because they have a
correlation with learning objectives. This research aim to find out
the exercises in the textbook “Duruusul Lughah Al-‘Arabiyah”
the curriculum 2013 1st grade of Islamic junior high school, to
find out the suitability of the exercises with the basic
competencies found in the curriculum 2013 and to find out the
strength and weakness of the exercise in the book. Research
methodology used by researcher is a qualitative descriptive
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method. Technique used to collect data was documentation,
qualitative descriptive analysis through content analysis used to
analyze research data. The result of the study is form of exercises
in the textbook “Duruusul Lughah Al-‘Arabiyah” the curriculum
2013 1st grade of Islamic junior high school based on language
proficiency, moreover the form of listening exercise that
distinguishes similar sounds, hears to complete sentences, forms
of speaking proficiency exercise, conversation. the form of
exercises for reading skills was essay, multiple choice, right-
wrong question, translation and choosing correct word, forms of
writing skills that are writing words, composing random words,
change sentences and answer questions. All the exercises in the
textbook are based on the basic competencies except for one
competency that is conveying simple oral information related to
the topics in the textbook by considering the structure of the
sentence. The exercises in this book have advantages and
disadvantages. The advanteges of the exercices in this book are
training in based on the scientific approach and basic
competencies, there are exercices that include four language
skills, each exercise han examples in understanding the exercises
that and reading skill proficiency varies. The disadvantages of the
exercises are in the exersuce for listening skills there is no text to
be played, the exercises arranged are not suitable with the
language acquisition process that start with listening, there are a
number of mistake in the final code writing and training
commands, and very few exercise models for listening skills,
speaking and writing.
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الفصل األول
أساسيات البحث

مشكلة البحث-أ
تتكون من اللغة العربية ال ختتلف عن أي لغة أخرى فهي 

ب املدرسي هواوأما الكتي،ب املدرسايعين الكتيمعناصر التعل
لرتقية اإلميان والتقوى واألخالق يةمواد التعلاملفيه الكتاب

والنفسية واستطاعة قدرة العلوم والتكنولوجي وقوة اجلسمية
مجيع املدارس يستعملون هذا الكتاب يف عملية والصحة، و 

كما قال عبد ية،  مواد التعلاملهمهدرسياملأعد الكتاب.١التعليم
للغة العربية لغري م اتعلالمواد الرمحن بن إبراهيم الفوزان يف إعداد 

1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar
Nasional Pendidikan, Pasal 1 Ayat 23, Jakarta.
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ا  الثالثة يةيت مواد التعليم لتكميل عناصر التعلم"الناطقني 
. ٢"يةواد التعلمامليعىن املعلم واملتعلم و 

املدرسيةالكتب يؤثر على الدراسة خاصة نهجتغيري امل
من أهم ىحدإ. والكتب املدرسية هي ةسام يف الدر ستخدااليت

تعلمية كمصدر الاملوادالعناصر يف عامل التعليم ألن الكتاب هو 
. ميكن للمعلمني إدارة التعلم ليكون كفاءة وفعالية من لتعلما

خالل وسائل الكتب، وكذلك ميكن للطالب متابعة التعلم 
يف يةالدينزارةو نظام. استنادا إىل املدرسيةالقصوى مع الكتب 

، مث بدأ ٢٠١٣على حتديد املناهج الدراسية ةندونيسياإلمجهورية 
نهج املالدينية، وخاصة اللغة العربية لتنفيذ علميةواد التاملاستخدام 

٢٠١٣.٣الكتب املدرسية 

دراسة تقوميية حنو التدريبات اللغوية يف كتاب فهم ليلة الرمحي، ٢
في )http://repoitsory.uinib.ac.id(اللغة العربية ألمحد شيخ الدين واآلخرين، 

) ٢٠١٧أكتبر ٧(
3 Kamidah, Analisis Buku Teks “Bahasa Arab Madrasah

Tsanawiyah Kelas VII” (Tinjauan Psikologi Perkembangan Kognitif
Remaja), http:digilib.uin-suka.ac.id, diakses 24 Oktober 2017.
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لكنالدراسة فقدموادمنتكونيالاملدرسيباوالكت
ا. كان للمهاراتالتدريباتيشتمل يف هوتدريب اللغة اللغوية 

لذلك و ،ملا هو متوقع يف الغرض من التعلمممارسة اللغة وفقا 
وفقا ملعايري الكفاءة ةءاجيب أن يتم ترتيبها بشكل منهجي وكف

جيب أن الذي مارسة املفضال عن شكل ،اسيج الدر يف املنه
لغة.الأفضل يفالطلبةعلى حتفيز مهارات اكون قادر ي

يف الواقع، ليست كل التدريبات يف الكتب املدرسية قد 
سواء من ،ة املستندة إىل املناهج الدراسيةاستوفت معايري الكفاء

، املواد املراد اختبارهاو ،حيث الكفاءات األساسية واملؤشرات
. كل شيء جيب أن يكون موافقة ملبدأ ملدخل العلميمناسبةو 

ذيب املهارات اللغوية املمارسة، وهي أن من شأن ال تدريبات 
Emi Rosyidatul Muhaddiyahاعتمادا على البحث .املكتسبة

عن حتليل األسئلة التدريبات يف الكتاب دروس اللغة العربية  
اصدرت وزارة الدينية للجمهورية اإلندونيسية املدرسة املتوسطة أن 
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اللغة العربية التدريب واحد غري مناسبة مع املواد التعلمية وبقواعد
٤اجليدة.

ت السابقة، أرادت الباحثة أن تبحو  ث من البيا
ات التدريبناسبةمعلىعرفتالتدريبات يف الكتاب املدرسي ل

ماخاصة بعد،اليت حددها املنهجات األساسياتلكفاءاللغوية
األخطاء يف كتابة أسئلة وجدت الباحثة من عدة أشكال من

يف ينللطالب الذين مل يكن ماهر أثر ا األمر يتهذ.تدريباتال
.٥دريباتالتمسيطرين يف تعلم اللغة العربية 

هذا الكتاب ة األساسية يفلشكانطالقا مما سبق أن امل
من املهارات اللغوية عدم تعادل التدريبات لكل مهارةياملدرس

ولذلك تريد الباحثة أن تبحث عن تلك املشكلة حبثا املرجوة.
ملوض وس اللغة العربية" "در التدريبات يف كتاب: حتليلع و علميا 

ملدرسة امللل٢٠١٣نهج مب وسطة اإلسالمية.تفصل األول 

4 Emi Rosyidatul Muhaddiyah, Analisis Butir Soal Latihan
Dalam Buku Durusul Lughah Al-‘Arabiyah Terbitan Kemenag Tingkat
Madrasah Tsabawiyah, (Thesis, Fakultas Pendidikan Islam Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga, 2016).

5 Pentingnya latihan menjawab soal, www.quipper.com,
diakses pada 15 Maret 2018.



٥

أسئلة البحث-ب

يف هذه بحثتأن ةريد الباحثتالبحث الىت أما أسئلة 
الرسالة كما يلي :

"دروس اللغة كتابيفدريباتالتأشكالماهي- ١
ملدرسة املللالعربية"  وسطةتفصل األول 
؟اإلسالمية

"دروس اللغة كتابيفكيف مطابقة التدريبات- ٢
؟٢٠١٣يف منهج الكفاءة األساسيةمعالعربية" 

التدريبات يف كتاب "دروس اللغة العربية - ٣ ما مزا
ا٢٠١٣مبنهج  ؟وعيو

أهداف البحث-ج
هي :البحثأما أهداف 

"دروس اللغة كتابيفدريباتالتأشكالىتعرف علال- ١
ملدرسة امللل٢٠١٣مبنهخ العربية" وسطةتفصل األول 

اإلسالمية.
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"دروس اللغة كتابيفمطابقة التدريباتتعرف على ال- ٢
.٢٠١٣يف منهج الكفاءة األساسيةمعالعربية" 

التدريبات يف كتاب "دروس اللغة العربية علىتعرفال- ٣ مزا
ا٢٠١٣مبنهج  .وعيو

أمهية البحث-د

التعليميةللمدرس / املؤسسة - ١
ملزيد من املراجعة يف جعل التادريبات يف الكتاب -

املدرسي.
دة التفكري واملعرفة يف كتابة تدريبات الكتاب - ز

ا هيئة معايري  لنظم اليت قرر املدرسي ليكون مطابقا 
الوطنية للتعليم.

للباحثة- ٢
هيل - لنيل درجة املرحلة اجلامعة األوىل بكلية الرتبية و

عة الرانري اإلسالمية احلكومية.املعلمني جبام
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لباحث القدم الذي يرغب يف تنمية اليكون -
التدريبات يف الكتاب املدرسي.

حدود البحث-ه

يتكون حدود البحث من :

احلد املوضوعي : إن الباحثة حتدد البحث هذه الرسلة - 
ت يف كتاب حتليلحية من  "دروس اللغة العربية" التدر

ملدرسة املفصل لل٢٠١٣مبنهج  وسطةتاألول 
باحثة على تناسب التدريبات يف  . واقتصرت الاإلسالمية

حية مناسبة كتاب "دروس اللغة العربية" ويبحث من 
لكفاءة األساسية واملواد التعلمية واألربعة  التدريبات 

.املهارات اللغوية 
-٢٠١٧احلد الزماين : يقتصر البحث يف العام الدراسي - 

.املستوى األول٢٠١٨
 -
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حات البحثلمصط- و
تدريبات- ١

من "درب" درب فالن على هياللغةتتدريبا
الشيء: عوده ومرنه وتدرب فالن تعود ومترن. وأما اصطالحا 
دف إىل  عملية منظمة مستمرة حمورها الفرد يف جممله 
إحداث تغيريات حمددة سلوكية وفنية وذهنية ملقابلة احتياجات 
يتطلبها الفرد والعمل الذي يؤديه  مهددة حاليا أو مستقبا

كمله.واملؤسسة اليت يع تمع  ا وا ٦مل 

يف هذا البحث هي التدريبات الكائنةلتدريبات يغرضو 
فصل األول لل٢٠١٣نهج مبيف الكتاب "دروس اللغة العربية" 

وسطة اإلسالمية.تملدرسة امل
الكتاب املدرسي - ٢

معجم مصطلحات الرتبية فادوق عبده فلية وأمحد عبد الفتام الزكي، ٦
. )٢٠٠٤، اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر(لفظا واصطالحا، 

٨٤-٨٥ص.



٩

الكتاب الذي يشتمل على هوالكتاب املدرسي 
جمموعة من املعلومات األساسية اليت تتوخى حتقيق أهداف 

شكل علمي تربوية حمددة سافا. وتقدم هذه املعلومات يف 
ولفرتة زمينة ،يف مقرر دراسيت معني،لتدريس مدة معينة،منظم

٧حمددة.

لكتاب املدرسي هو الكتاب "دروس اللغة واملراد 
ا وز العربية"  نهج مبيف اجلمهورية اإلندونيسية يةارة الديننشر
ملدرسة املطوسطة اإلسالمية.لل٢٠١٣ فصل األول 

٢٠١٣املنهج - ٣

ج  ج" ويقال  املنهج لغة مشتق من األصل الثالثي "
نه وأوضحه جا أي أ ج الطريق أي سلكه. ،دمحم األمر  و

الكتاب األساسي تعليم اللغة رشدي امحد طعيمة، ،كامل الناقةدمحم  ٧
مكة املكرمة : جامعة (تقوميه، –حتليله –العربية للناطقني بلغات أخرى إعداه 

٢٠.ص. )،١٩٨٢،أم القرى
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فقد شهد مفهومه تطورا قدمي أو وأما  إصطالحا تربو
التقليدي عبارة عن جمموعة من املعلومات واحلقائق واملفاهيم 

ا ل دف إعدادهم اليت تعمل املدرسة على إكسا تالميذ 
م عن طريق اإلملام حبربات اآلخرين واالستفادة  للحياة قدر

٨منها.

ملنهج يف هذا البحث هو دف  راسية املناهج الدو
ي ل املنهاج الدراسحمليف نظام التعليم اإلندونيسي املطبقة 
٢٠٠٦.

الدراسات السابقة-ح

كانت الدراسة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج 
ومعرفة جواب الفرق بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة من 

خربات الدراسني السابقني.

تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية ترميذي نينورسى، ٨
٢٣) ص. ٢٠١٥أتشية ، (دار السالم : بند للناطقني بغريها
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مج الدراسات العليا جبامعة اجلامعة- ١ :بر
اي بندري الرناإلسالمية احلكومية

أتشية
٢٦١٤٢٠٩-٢/املرضيةعني:االسم / رقم القيد

: حتليل كتاب العربية حنو ع البحثو ضمو 
٢٠١٣املستقبل مبعيار منهج 

وجدت الباحثة أحد الكتاب لتعليم اللغة العربية 
ملرحلة الثانوية كتاب العربية حنو ٢٠١٣مبعيار منهج 

املستقبل. وإن هذا الكتاب منوذج ومل يطبع للبيع حىت ميكن 
إلفرتاحات وأحسن حتليل وفقا على ذلك فقامت  إصالحه 
على حتليل حمتوى الكتاب. وهدفت هذه الدراسة إىل التعرف 

ملدخل العلمي على Scientific)مناسبة الكتاب 

Approach) لتقييم األصيل والتعرف على مناسبة الكتاب 
)PenilaianAutentik(. واملنهج الذي استخدمت الباحثة

وأداته )content analysis(منحج الوصفي على حتليل احملتوى 
املالحظة. ونتائج اليت توصلت إليها الباحثة هي أن مناسبة  
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لعربية حنو املستقبل للصف العشر من املرحلة الثانوية  كتا
%٥٨,٣تبلغ ٢٠١٣مبعيار املدخل العلمي يف املنهج 

٢٠١٣ومناسبة هذا الكتاب مبعيار التقييم األصيل يف منهج 
.%٤٢تبلغ 

مج الدراساتاجلامعة- ٢ العليا جبامعة : بر
عبد الرمحن بن عوف مبالنج

- ٢: أتبك مملوءة الكرمية / السم / رقم القيدا
٠٣٩١٠٠١٣

: حتليل فعلية تدريبات مهارة ع البحثو موض
الكالم يف كتاب العربية للناشئني

يف ممارسة التدريبات يكتفي املدرس الباحثةوجدت 
يف املواد املكتوبة يف الكتاب املدرسي، وميكن املدرس أن 

مهارة لقدرة على كتاب العربية للناشئنيليستعم
أنواع تدريبات هذه الدراسة إىل التعرف على.وهدفت الكالم

فعلية أمناط تدريبات مهارة التعرف علىمهارة الكالم و 
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لدوين األول والثاين عربية للناشئنيال"يف كتاب الكالم  "  ا
تقييم التعرف علىيف استيقاء عناصر مهارة الكالم و 

يف كتاب اإلجابيات والسلبيات من تدريبات مهارة الكالم 
لدوين األول والثاين.العربية للناشئني" واملنهج الذي "  ا

Deskriptif)الكيفي استخدمت الباحثة منحج الوصفي

kualitatif) .أنواع تدريبات مهارة الكالم ٦الباحثةتوجد
لد األول والثاين. وتلك " العربية للناشئني"موزعة فيكتاب  ا

التدريبات تستويف العناصر يف مهارة الكالم من النطق والنرب 
والتنغيم والقواعد والفهم والطالقة. ومن حتليل فعالية تدريبات 

ني لطالبات عبد احلمن مهارة الكالم يف كتاب العربية للناشئ
بن عوف نستننج أن أدىن النتائج يف اختبار عناصر مهارة 

ختبار هو ما معدل نتائخ الطالبات يف نفس االكالم جيد. أ
٧٣٬١ .٪
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: جامعة اإلسالمية احلكوميةاجلامعة- ٣
ن  كاليجكا يوكياكرسو

إيال إثناين منّورة:االسم / رقم القيد
/١٠٤٢٠٠٢٨

:حتليل الكتاب املدرسي لدرس ع البحثو ضمو 
األولاللغة العربية للفصل

لألستاذ أمحذ شيخ الدين وحسن 
سيفا

وجدت الباحثة الكتب املدرسي لدرس اللغة العربية 
املستعملة يف املدارس املتوسطة هي الكتاب املدرسي لدرس 

لألستاذ أمحذ شيخ الدين وحسن اللغة العربية للفصل األول 
وحتليل هذا البحث عن منظور هيئة معايري الوطنية سيفالله

املواد قدمها التعرف علىللتعليم. وهدفت هذا البحث إىل 
والتعرف الكاتب يف الكتاب املدرسي لدرس اللغة العربية 

تحليل قيمة الكتاب املدرسي لدرس اللغة العربية لعلى
ستاذ لألاألولالكتاب املدرسي لدرس اللغة العربية للفصل
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واملنهج الذي استخدمت . أمحذ شيخ الدين وحسن سيفا
ببحث مكتيب )Penelitian Kualitatif(النوعيجهمنالباحثة

والنتائج من هذا البحث أن قيمة الكتاب . وأداته املالحظةو 
مدرسة املتوسطة املدرسي لدرس اللغة العربية للفصل األول لل

ا هيئة حسنة ومناسبة مع الناإلسالمية جيدة و  ظم اليت قرر
حية القدمي  ت و حية احملتو معاير الوطنية للتعليم يعين 

حية البيانية.  حية اللغة و و

طريقة كتابة الرسالة-ط

أما كيفية كتابة هذه الرسالة فاعتمدت الباحثة على 
إعداد وكتابة الرسالة العلمية (درجة املرحلة اجلامعية األوىل) 

هيل املعلمني جبامعة قسم تعليم اللغة  العربية بكلية الرتبية 
.٢٠١٦ريى اإلسالمية احلكومية سنة الران

“ Panduan menulis skripsi Fakultas Tarbiyah UINAr-
Raniry Darussalam Banda Aceh 2016”.
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الفصل الثاين
اإلطار النظري

منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها-أ
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهامفهوم منهج )١

عملية التعليمية، كان ر أساسي من عناصر الو املنهج عنص
لغة العربية هو جمموعة من التقليدي ملنهج تعليم الاملفهوم 

املعارف واملعلومات عن اللغة العربية اليت يراد تعليمها للمتعلم 
وحديثا ٩األجنيب، واليت يقّدمها املعلم يف حصص دراسية معينة.

منهج هو جمموعة اخلربات الرتبوية والثقافية واالجتماعية 
يئها املدرسة لتالميذها داخل املدرسة  ضية والفنية اليت  والر
مني منوهم الشامل يف مجيع النواحي وتعديل  وخارجها بقصد 

املناهج ومنهج تعليم اللغة العربية ( يف ضزء نصر الدين إدريس، ٩
.٢/١٢/٢٠١٨ريخ الدخول  lisanaarabi.net، املفهوم التقليدي واحلديث)
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نشاطهم طبقا لألهداف الرتبوية املطلوبة إىل أفضل ما تستطيعة 
م. ١٠قدرا

هو تنظيم اللغة العربية للناطقني بغريهامبنهج أما املراد
معني يتم عن طريقه تزويد الطلبة مبجموعات من اخلربات املعرفية 
للغة  والواجدانية والنفس احلركية، اليت متكنهم من االتصال 
م ومتكنهم من فهم ثقافتها وممارسة  العربية اليت ختتلف عن لغا

التعليمي أو خارجه، وذلك أوجه النشاط الالزمة داخل املعهد 
١١حتت إشراف هذا املعهد.

) أسس بناء منهج اللغة العربية٢
إن منهج اللغة العربية ينطلق من األسس اآلتية :

أ) األسس النفسية

تطوير منهج تعليم وتقومي اللغة العربية للناطقني ترميذي نينورسى، ١٠
.١٣) ص.٢٠١٥، (دار السالم : بند أتشية بغريها

٢٣ص. ... تطوير منهج تعليم وتقوميترميذي نينورسى، ١١
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ألسس النفسية لبناء منهج تعليم اللغة العربية  يقصد 
للناطقني بغريها هي جمموعة من املفاهيم واحلقائق واملبادئ 

من نتائج دراسات علم النفس فيما يتصل بتعلم اللغة املستقاة
وتعليمها، مثل : العالقة بني اكتساب اللغة األوىل وتعلم اللغة 

١٢الثانية، والعوامل الشخصية ودورها يف تعلم اللغة الثانية.

ب) األسس  اللغوية
ألسس اللغوية جمموعة من املفاهيم واملبادئ  يقصد 

ئج الدراسات اللغوية اليت ينبغي أن واحلقائق املستقاة من نتا
ينطلق منها ويستند إليها منهج تعليم اللغة العربية للناطقني 
بغريها. وحتتوى األسس اللغوية للمنهج على عدة موصوعات 

ا، مناهخه، رشدي إمحد طعيمة، ١٢ تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 
( إيسيكو : ،وأساليبه، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة

.٧٥)، ص. ١٩٨٩الربط، 
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الدراسات اللغوية نظرية كانت أم تطبيقية، مثل: مفهوم اللغة، 
١٣ووظيفة اللغة، وخصائص اللغة العربية.

ج) األسس الثقافية
ألسس الثقافية هي عالقة بني اللغة والثقافة وطيدة حترم  يقصد 
فصل إحدامها من األخرى فاللغة وعاء الثقافة وعنصر أساسي 
من عناصرها  والوسيلة األوىل للتعبري عنها فال ميكن الفرد أن 
يتحدث بلغة ما مبعزل عن ثقافتها. وهلذا أن منهج تعليم اللغة 

خيلو من مالمح ثقافتها (وهي الثقافة للناطقني بغريها ينبغي أال
اإلسالمية) بل يستند إليها ويستمد منها حمتواه وجيعل التعرف 

١٤عليها من أهدافه الرئيسية.

.٣٤ص....،منهج تعليم وتقوميتطويرترميذي نينورسى، ١٣
.٥٧ص. ...،تطوير منهج تعليمترميذي نينورسى، ١٤
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للناطقني بغريها) عناصر منهج تعليم اللغة العربية ٣
منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من مخس يتكون

طا وثيقا دون انفصام  أساسية تتداخل فيما بينها وترتبط ار
:١٥وهي

أ) األهداف
ألهداف مرورهم التغريات املتوقع حدوثها يف  يقصد 
شخصية التالميذ بعد خبربات تعليمية وتفاعلهم مع مواقف 

دث يف مجيع جوانب النمو يف تعليمية حمددة. وكانت التغريات حت
التلميذ وهي النمو العقلي، اجلسمي، األخالقي واالجتماعي.

وأما األهداف من تعليم اللغة العربية :
لطريقة اليت ميارسها - أن ميارس الطالب اللغة العربية 

ذه اللغة. ا الناطقون 

.١٥١-٦٦ص....،تطوير منهج تعليمترميذي نينورسى، ١٥



٢١

أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها -
لغات من حيث األصوات، عن غريها من ال

واملفردات، والرتاكيب، واملفاهيم.
أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية وأن يلم -

خبصائص االنسان العريب والبيئة اليت يعيش فيها 
تمع الذي يتعامل معه. وا

ب) احملتوى
مفهوم احملتوى املضمون، الذي يتم فيه حتقيق 
أهداف املنهج، ويتكون من احلقائق، واملفاهيم، واملبادئ، 
ت، وكذلك من القيم اليت جيب أن  والقوانني، والنظر
حملتوى جمموع اخلربات  يكتسبها هؤالء التالميذ. ويقصد 
الرتبوية، واحلقائق، واملعلومات، اليت يرجى تزويد الطلبة 

. وكذلك االجتاهات والقيم اليت يراد تنميتها عندهم. ا
دف  ها،  م إ وأخريا املهارات احلركية اليت يراد إكسا



٢٢

حتقيق النمو السامل املتكامل هلم يف ضوء األهداف 
املقررة يف املنهج.

ج) الطريقة
طريقة هي اإلجراءات اليت يتبعها املعلم ملساعدة 

جمموعة من السبل، تالميذه على حتقيق األهداف، و 
والوسائل، والنشاطات، واملعدات، اليت يتم بواسطتها 

توصيل املادة من املعلم إىل املتعلم.
د) الوسائل التعليمية

لوسائل التعليمية هي كل أداة  يقصد 
يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم، وتوضيح معاين 

ات الكمات وشرح األفكار وتدريب الدارسني على املهار 
م العادات وتنمية االجتاهات وغرس القيم، دون  وإكسا
االعتماد األساسي من جانب املعلم على استخدام 

األلفاظ والرموز واألرقام.



٢٣

ه) التقومي
لتقومي فهو الوسيلة إىل معرفة مدى ما مت  يقصد 
حتقيقهه من أهداف ونظم التعليم القائمة، وإىل أى مدى 

من جهد من جانب املعلمني تنفق النتائج مع ما بذل 
واملوجهني وما استخدم من إمكانيات، واجلوانب االجيابية 

والسلبية يف العملية الرتبوية.
٢٠١٣منهج -ب
٢٠١٣مفهوم منهج - ١

بنظام التعليم ٢٠٠٣سنة ٢٠القانون رقم بناء على
اخلطط والرتتيبات الوطوي، إن املنهج هو عبارة عن جمموعة من 

ل غرض من احملتوى ومواد التعلم والطرق املستخدمة  املتعلقة 
كمبادئ توجيهية لتنفيذ أنشطة التعلم لتحقيق أهداف تعليمية 

لتحقيقودروسدراسيةوموادتركيبةهواملنهجحمتوى١٦.معينة
16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
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املبذولةاجلهودسياقيفالصلة،ذاتالتعليموحدةتنفيذأهداف
١٧.الوطنيةالتعليمأهدافلتحقيق

تعتمد على تكوين السلوك والكفاءة ٢٠١٣منهج كان
وقد ُأسس حسب KTSPاستجابة على انتقادات من منهج 

رجاءا من توليد الطلبة الناجحني ٢٠١٣احلاجات. تطبيق منهج 
ذو أخالق كرمي وهلم صفات احلميدة. وهذا من سياسة احلكومة 
م لنيل تطور الشعب يف مواجهة مشاكل الرتبوى ال سيما يف أ

١٨العوملة اليت املشقات فيه.

Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, https://jabar.kemenag.go.id,
diakses pada 30/11/18,hal. 31-33.

17 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Bumi
Aksara, Jakarta : 2014), hal. 18.

تعليم اللغة العربية للمرحلة حتليل الكتاب املدرسي يف رحيان درويس، ١٨
ي، ري (بند أتشية : جامعة الرن٢٠١٧رسالة )،٢٠١٣املتوسطة ( درسة يف منهج 

.١٢.ص)، ٢٠١٧
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، وتعزيز حتسني العقليةعلى٢٠١٣منهج غرض من
، املناهج ، وتعميق وتوسيع املواد، وتعزيز عملية التعلمإدارة

وضبط عبء التعلم من أجل ضمان التوافق بني ما هو مطلوب 
ومن خصائص املنهج الذي يعتمد على أساس ١٩.وما يتم إنتاجه

الكفاءات هي: 

استخدام مجيع مصادر التعليم-
جمال اخلربة املباشرة-
التعليم اإلتقاين-
اإلسرتاتيجية التعّلم الفردي-
٢٠سهولة التعّلم.-

19 Imam Machali, 2014, Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013
Dalam Menyongsong Indenesia Emas Tahun 2045, jurnal pendidikan
islam vol. III, UIN Sunan Kalijaga, hal. 83.

، ...حتليل الكتاب املدرسي يف تعليم اللغة العربيةرحيان درويس، ٢٠
.١٣ص. 
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٢٠١٣خصائص املنهج - ٢

:٢١على خصائص التالية٢٠١٣قد صنف منهج 
حية املواقفمعايريبنيالتوازنتطوير- الكفاءة من 

علىوتطبيقهاواملهاراتواملعرفةواالجتماعيةالروحية
تمعات.املدارسيفاملواقفخمتلف وا

تمع اليت توفر- خرباتأصبحت املدرسة جزءا من ا
يفتعلمهيتمماتطبيقمنىيتمكنواحتة بللطلتعلم

تمععلىاملدرسة عتبارهاا كمصدر التعلم.و
ال لتطوير السلوك الفردية ٢٠١٣مينع منهج - ا

نحا واسعا.واملعرفة والوجدانية م
تطوير معاير الكفاءات إىل عناصر منظمي -

)organizing element( الكفاءة األساسية.وهي

21Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013
(SMA/SMK Mata Pelajaran Bahasa Arab), (Jakarta: PSDMPK-PMP
Kementrian Pendidikan dan kebudayaan,  2015), hal. 6-7.
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وغرض من هذا التطوير احلصول على التنائج 
التعليمية اليت كتب يف كفائة النواه.

تطوير الكفاءة األساسية على مبدأ تراكمي ومرتابط -
بني املواد الدراسية ومستوى الدراسي.

٢٠١٣مفهوم عملية التعلم يف منهج - ٢
على املدخل ٢٠١٣التعليم والتعلم يف منهج 

يتمكنالتعلمهو)ScientificApproach(العلمي 
خاللمنواملبادئوالقواننيملفاهيمتطويرااملتعلمني ل

املوادوتطبيقاملشكالتوحلوالتفاهماملراقبةمراحل
تاملفاهيمإىلاستناًدا. التعليمية واحلقائقوالنظر
اميكناليتالتجريبية ٢٢.حسا

22 Imam Machali, 2014, Kebijakan Perubahan Kurikulum...
hal. 89.



٢٨

ملدخل العلمي إىل  وتتكون خطوات التعليم 
:٢٣مخس خطوات وهي

)Observingأ) املالحظة (
ا الطلبة لتطور  املالحظة هي األنشطة تقوم 

اليتاملختلفةاألحداثوربطاألفكارجتميععلىالقدرة
ملالحظة يدرب الطلبة . وكان الذاكرةأجزاءيفتتضمنها

على تفكري املعلومات بدقة وستجد العالقة بني املوضوع 
املتحلل واملادة الدراسية املتقدمة هلم من مدرس.

(Questioning)ب) تقدمي األسئلة
تقدمي األسئلة هي أن يقدم الطلبة األسئلة ما مل 

علىيفهموا من املعلومات اجلديدة، أو ليمارس الطلبة 
األسئلةصياغةعلىوالقدرةالفضول،بداعإتطوير

. يتعلمونهماحولنقديةأفكارلتشكيل
23 Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013.., hal.

20-26
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ت (Eksperimenting)ج) التجربة أو مجع البيا
التجربة شكلالتجربة هي مجع املعلومات على 

أواملدرسيةالكتبغرياملعلومات مصادرقراءةأو
التجربة ية. وكانت صالشخواملقابالتالكائنات مراقبة

يدرب الطلبة على التواصل وتنفيذ القدرة على مجع 
املعلومات من خالل جمموعة جمتلفة وغري ذلك.

(Associating)د) القياس
القياس هو معاجلة املعلومات اليت مجعت 

إلجيادوتوصلت يف األنشطة من التجربة أو املالحظة 
وكان القياس يدرب .دراستهايتماليت املوادمعمعىن

حلث  الطلبة على تطبيق إجراءات والقدرة على التفكري 
والستنباطي والعمل اجلاد وتطوير موقف الصادق وغري 

ذلك.
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(Communicating)ه) االتصال
٢٠١٣االتصال هو األنشطة األخرية يف منهج 

على مدخل العلمي اليت يقدم الطلبة االستنتاج 
يل ما وجدوا من خالل األنشطة واملعلومات أو التحل

السابقة. وكان االتصال يدرب الطلبة على تطور اللغة 
عنتعبريمنهجي و التفكريعلىقدرةجيدة وصحيحة و 

بوضوح وإجاز.اآلراء

مدرسة املتوسطة لمنهج التعليم اللغة العربية ل-ج
م وزارة الدينية أن احملتوى القياسي اعتماد على نظا

يتكون على معيار الكفاءة الدرسات اخلرجية، ٢٠١٣للمنهج 
أهداف التعلم اللغة العربية، املواد التعليمية اللغة العربية املدرسة 

٢٠١٣أساس التقومي تعلم اللغة العربية يف منهج املتوسطة، و 
وفيما يلي شرح ذلك:



٣١

معيار الكفاءة الدرسات اخلرجية- ١
رسة املتوسطة وأما معيار الكفاءة الدرسات العليا للمد

:٢٤هي كما يتأّكد وزارة الدينية وهي
االستماع -

الطلبة قادرون على فهم التعبري الشفوي من عملية 
االستماع ( يف شكل فكرة أو حوارات البسيطة ) عن 
التعارف، البيت، األسرة، العنوان، الساعة، العملون يف 

املناسبة املدرسة، العملون يف البيت، اهلواية، املهنة، الدينية 
واحلفاظ على البيئة.

الكالم-
ليظهر الرأي، الفكرة، املشاعر، اخلربة الطلبةيستطيع 

واملعلومات من عملية التحدث والسؤال واجلواب عن عن 

24 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
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العملون يف التعارف، البيت، األسرة، العنوان، الساعة، 
اهلواية، املهنة، الدينية املناسبة املدرسة، العملون يف البيت،

على البيئة.واحلفاظ
القراءة-

قادرون على فهم جمموعة ومتنوعة النوصوص الطلبة
املكتوبة يف شكل الفكرة أو حوارات البسيطة من عملية 
القراءة، التحليل واكتشف على األفكار الرئيسية عن  عن 

العملون يف التعارف، البيت، األسرة، العنوان، الساعة، 
املهنة، الدينية املناسبة اهلواية، املدرسة، العملون يف البيت،

واحلفاظ على البيئة.
الكتابة -

الطلبة قادرون يف إظهار الرأي، الفكرة، املشاعر، اخلربة 
واملعلومات من عملية الكتابة األفكار عن التعارف، البيت، 



٣٣

األسرة، العنوان، الساعة، العملون يف املدرسة، العملون يف 
سبة واحلفاظ على البيئة.البيت، اهلواية، املهنة، الدينية املنا

أهداف التعلم اللغة العربية - ٢
مادة اللغة العربية هي مادة موّجة لتدفع، توخيه، تطوير 
وعزيز القدرات ويزيد سلوك إجاّيب على اللغة العربية بشكل 
سليب أو بنشاط. إن املهارات اللغة العربية واملوقف اإلجيايب 

فهم مصادر التعاليم على اللغة العربية مهمة ملساعدة على 
اإلسالمية هو القرآن واحلديث والكتب العربية املتعلقة 

٢٥لإلسالم.

لذلك إعداد اللغة العربية يف املدرسة لتحقيق الكفاءات 
األساسية اللغوية وتتضمن أربع مهارات لغوية هي االستماع، 

25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
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الكالم، القراءة والكتابة يتم تدريسها مبتوازن. ومن مث أهداف 
:٢٦ة العربية يف املدرسة املتوسطة هو كما يليتعلم اللغ
للغة العربية الشفهية أو - تطوير القدرة على التواصل 

املكتوبة وتشمل على أربع مهارات لغوية هي 
االستماع، الكالم، القراءة والكتابة.

مهية اللغة العربية كلغة أجنبية لوسيلة - يزيد الوعي 
لدين رئيسية تعلم ال سيما أن يبحث مصادر ا

اإلسالمي.
تطوير على فهم العالقة بني اللغة والثقافة وتوسيع -

معرفة الثقافة، لذلك أن يكون الطلبة فضول كبري 
جتاه الثاقفة وإشراكهم يف التنوع الثقايف.

املواد التعليمية اللغة العربية املدرسة املتوسطة- ٣

26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
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ت اللغة  فاملواد التعليمية اللغة العربية يتكون من مكو
ت أو عناصر اللغة اليت تتكون من و  املهارات اللغوية، املكو

األصوات واملفردات وقواعد اللغة. وأما املهارات اللغوية هي 
االستماع والكالم والقراءة والكتابة. 

املواد التعليمية اللغة العربيةملدرسة املتوسطة للفصل األول 
لعاملني يف املدرسة، املرافوهي لنفس و ق واألدوات التعريف 

املدرسية، األلوان، العنوان، بييت، من يوميات األسرة.والقواعد اليت 
تعلم يف هذا الكتاب هي ضمري مفرد، حرف اجلر، ظرف، خرب 

٢٧مقدم + مبتدأ مؤخر  وفعل األمر.

املتوسطة كما ملدرسةواملواد التعليمية يف الفصل الثاين 
يف البيت، املهنة، املهنة يلي الساعة، يومياتنا يف املدرسة، يومياتنا

الطبية، عيادة املرضى. والقواد اللغة يتعلم لطالب وهي أسئلة عن 
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الساعة، مجلة امسية، فعل مضارع، فاعل، مجلة فعلية، مفعول 
٢٨به.

ويف الفصل الثالث املواد التعليمية تكون منرأس السنة 
اهلجرية، احلفل مبولد الرسول، نزول القرآن والعيدان، مجال 
الطبيعة، خالق العامل، احلفاظ عاى البيئة. والقواعد اللغة العربية 
يتعلم الطلبة كما يلي تصريف الفعل املاضي، الفعل املضارع، فعل 

٢٩األمر وتصريفه، اسم املوصول، اسم التفضيل.

٢٠١٣أساس التقومي تعلم اللغة العربية يف منهج - ٤
قييم لت٢٠١٣كانت تقومي عملية التعليم يف منهج 

األصل وهو يقيم استعداد الطلبة وسلوكهم عند التعلم ونتائج 
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.تقييم تعلم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة على ٣٠التعلم كاملة
ت اللغة واملهارات اللغوية وهو من حيث نطق  أساس املكو
املفردات، فهم املواد، نطق الصوت الصحيح، وقراءة 

٣١الصحيحة.

الكتاب املدرسي-د
الكتاب املدرسيم مفهو - ١

يشكل الكتاب املدرسي أحد العناصر اهلامة اليت تسهم 
كان على الكتاب املدرسي بفعالية يف إصالح املنظومة الرتبوية.

تمع وأن يعمل على تقدمي  أن يعكس الفلسفة الرتبوية وقيم ا
ت واملواصفات، وجب عليه  أنشطة تساعد على اكتساب الكفا

30 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
000912 tahun 2013 Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran
Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, https://jabar.kemenag.go.id,
diakses pada 30/11/18,hal. 269.

31 Kementerian Agama Republik Indonesia, دروس اللغة العربية
Buku Guru, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), hal. 17-18.



٣٨

لتطور احتياجات املستعملني ومسايرة تطور يف املقابل االستجابة 
٣٢األفكار والذهنيات.

الكتاب الدراسي هو كتاب مطبوع أو إلكرتين يشمل 
موضوعات دراسية مقررة يف أي جمال من جماالت الدراسية 
بكافة تفصيالت العلمية. وغالبا ما يكون الكتاب الدراسي هو 

٣٣وماته.مرجع األول الذي يعود إليه أي دراس إلكتساب معل

أمهية الكتاب املدرسي- ٢
إن أمهية الكتاب املدرسي أمر ال حيتاج إىل تقرير. ألن الكتاب 
املدرسي ليس جمرد وسيلة معينة على التدريس فقط، وإمنا هو 
صلب التدريس وأساسه ألنه هو الذي حيدد للطلبة ما يدرسه من 
موضوعات، وهو الذي يبقى عملية التعليم مستمرة بيته وبني 

، املدخل للمناهج وطرق التدريسماهر إمساعيل صربي يوسف، ٣٢
ض : مكتبة الشقري للنشر والتوزيع،  .١٤)، ص. ٢٠١٠(الر

، ...حتليل الكتاب املدرسي يف تعليم اللغة العربيةرحيان درويس، ٣٣
.١٧ص. 



٣٩

كان  نفسه إىل أن يصل منها إىل ما يريد. فعملية التدريس أ
ا تعتمد اعتمادا كبريا على الكتاب املدرسي، فهو  نوعها أو ماد
قيا لعملية تعلم منظم وأساسا دائما  لنسبة للمتعلم أساسا  ميثل 

٣٤لتعزيز هذه العملية ومرافقا ال يغب عنه.

لعربية"حملة عن الكتاب املدرسي "دروس اللغة ا- ٣
إن الكتاب "دروس اللغة العربية" كتاب مدرسي لتعليم 

٢٠١٣اللغة العربية للمرحلة املتوسطة للفصل األول حتت منهج 
هذا الكتاب أعّدته . ٢٠١٣لطبعة وزارة الشؤون الدينية سنة 

احلكومة اإلندونسية تطبيقا ملنهج جديد يف إندونسيا وهو منهج 
. ألف الكتاب املدرسي "دورس اللغة العربية" األعضاء ٢٠١٣

من خمتلف األطراف حتت وزارة الشؤن الدنية وهو الطبعة األوىل 
. وكان املصنفون هلذا الكتاب هم زينل متقني، ٢٠١٣يف سنة 

، ...حتليل الكتاب املدرسي يف تعليم اللغة العربيةرحيان درويس، ٣٤
.١٩ص. 



٤٠

ار الدين، ومطلعه أسراري، ومومون جميب ال رمحن، وفاروق 
شر الكتاب وزارة الشؤن الدينية. و

ليف هذا الكتاب هو تعريف الطلبة عت  وغرض من 
احلضارة اإلسالمية وتسهيل الطلبة على اكتساب املهارات اللغوية 
األربعة وهي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتبة، وتسهيلهم 

اللغة العربية حتت مفهوم املدخل العلمي. وهو على سيطرة املادة
من أنواع الوسائل التعليمية املهمة.

تعرض كتاب "دروس اللغة العربية" سبع موضوعات 
وتضم خالل هذه املوضوعات أربع املهارات يف اللغة العربية. 
ملوضوعات،  إلضافة إىل ذلك تعرض الرتاكيب املتعلقة  و

لتدريبات اللغوية والعبارات العربية. وتكمل هذه املواد الدراسية
واملواد الدراسية فيه تنقسم إىل مخسة أقسام ويت املفردات واحلوار 
والرتاكيب والقراءة والكتابة. وتعرض هذا الكتاب أيضا املواد 

لرتكيب. الدراسية املتعلقة بقواعد اللغة العربية يف يسمى 



٤١

لتعليم اللغة العربيةالتدريبات اللغوية يف الكتاب املدرسي -ه
مفهوم التدريبات- ١

لتدريبات هي جهد تنظيمي خمطط يهدف  تقصد 
لعمل واحلصول  لتسهيل اكتساب العاملني املهارات املرتبطة 
على املعارف الىت تساعد على ىتحسني األداء وأهداف املنظمة. 
وعند ملك وليد، فإن التدريب "هو جتهيز الفرد للعمل املثمر 

به على مستوى اخلدمة املطلوبة، فهو نوع من التوجية واالحتفاظ 
٣٥صادر من إنسان وموجه إىل إنسان آخر".

ن التدريبات هي تزويد فرد معني  وعند دمحم مروان، 
بكافة ما يلزمه من مهارات، وخربات تؤهله للمضي قدما يف 

تعريف التدريب : أهداف التدريب وتقييمه،مالك وليد، ٣٥
http://www.mawdoo3.com ١٨/٠٤/١٨ريخ الدخول.



٤٢

تنفيذ عمل ما أو مهمة معّينة، حبيث يؤدي ذلك إىل حتسني  
دة معدل إنتاجيّته.كفاءته يف ما  ٣٦يؤديه من أعمال ومهام، وز

أّكد أزهار دمحم أما تعريف التدريبات هي الوسائل اليت 
ا عند املدرس هي  يستعملها املدرس الرتفاع قدرة الطلبة، وفائد
لتعيني وظيفتهم اليت حتتاج إلعطائها إليهم ويوازن كيفية تفكريهم 

٣٧الذي أراد به املدرس يف نفسهم.

الطلبة من أن يسيطر يبات اللغوية تستهدف متكنالتدر 
إلجنليزبة drillوية اليت تعلما يف الفصل. وكاملةغلالعلى األمناط

معانيها يثقف أو حيفر أو ذا املعىن "التدريب". إذ إن توحي

والتعليم، التدريببنيالفرقمروان،دمحم٣٦
http://www.mawdoo3.com ١٨/٠٤/١٥ريخ الدخول.

37 Azhar Muhammmad, Proses Belajar Mengajar Pola CBSA,(
Surabaya:Usaha Nasional, 1993), hal. 78



٤٣

حيصر, إلالتدريب إذن وسيلة حلفر أو حصر املهارة الىت تعلمها 
ا.وتثبيتها عنده وتدعيم ما ٬الفرد ٣٨تعلمه بشا

بناء على تلك التعريفات، سيلّخص الباحث، أن 
ومعرفاتواملهاراتالسلوكياتوحتسنيلتطويرالتدريبات عملية

.حتقيقهااملرادلألهدافوفًقاالطالب

ويستعمل املدرس هذه التدريبات لينتشر املوقف العملي 
ولينهض رغبة فريجو هذه التدريبات يسهل املدرس لتبني جناح 
الطلبة ولتبليغ أهداف التدريس. فلذلك يتبغي على املدرس أن 

، (مكة : جامعة املرجع يف تعليم اللغة العربيةرشدي أمحد طعيمة، ٣٨
٦٤٦ص.)١٩٨٦أم القرى، 



٤٤

يعطي التدريبات والتمرينات الذي يعمله الطلبة شخصيا أو 
رشاد املدرس الرتفاع إجناز التدريس .٣٩مجاعة 

أهداف التدريبات-٢
خيارا اسرتاتيجيا ألي جهة تتطلع اىل تعترب التدريبات 

إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل التطورات 
والتغريات السريعة اليت حتدث يف جماالت العملية التعليم. 
وللتدريبات أثناء اخلدمة أهداف كبري نظرا ملا يهيئه التدريبات 
للطالب من معارف ومهارات جديدة تتطلبها مهنته، أو من 
خالل تعرفه على أفضل احللول للمشكالت اليت يواجهها أثناء 

تطوير تدريبات االستماع من كتاب اللغة العربية دمحم عبد مجيل، ٣٩
مج وندرشري قويس كريطور  ”WondershareQuizcreator “ستخدام الرب

ملدرسة  على األسس التكنولوجي لرتقية مهارة االستماع لطلبة الصف السابع 
الرتيخ http://digilib.uinsby.ac.idاملتوسطة اإلسالمية احلكومية سدوأرجو، 

.١٨/٠٦/٢٠الدخول 



٤٥

ممارسته ملهنته مما يزيده متكنا يف أداء عمله ويساعده على جتنب 
األخطاء، ليصل بذلك اىل املستوى املنشود الذي متطح إليه.

تنقسم أهداف التدريبات إىل ثلث جمموعات رئيسية، 
: ٤٠تعين 

أ) األهداف التقليدية، منها :

) تدريب العاملني اجلدد وتعريفهم بسياسة وأنشطة املنظمة ١
ا. اليت سيعملون 

) تزويد املوظف أثناء اخلدمة مبعلومات أو مهارات معينية ٢
عند ادخال تعديالت يف أساليب العمل وطرقه أو يف 

األنظمة والقوانني.

"،الفعالالتدريبمهارات"الطباع،هبة٤٠
http://www.mawdoo3.com ١٨/٠٦/٢٢الرتيخ الدخول.



٤٦

يت دور التدريب يف  ب) أهداف حل املشكالت، حينها 
لطرق اليت تساعد العملني على ختطي تلك البحث عن أفضل ا

املشكالت.

ت  ج) األهداف االبداعية : وهي اليت ترمي إىل حتقيق مستو
ستخدام علمية متطورة، وعناصر  عالية من أداء التدريس، 

متميزة قادرة على التجديد والبتكار والبداعلت.

ستعمال هذه التدريبات يف عملية التدريس يرجى  و
: ٤١الطلبة

أ) أن يرتفع عملية التدريس يف التعليم.

تطوير تدريبات االستماع من كتاب اللغة العربية دمحم عبد مجيل، ٤١
مج وندرشري قويس كريطور  على ”WondershareQuizcreatorستخدام الرب

ملدرسة  األسس التكنولوجي لرتقية مهارة االستماع لطلبة الصف السابع 
الرتيخ http://digilib.uinsby.ac.idاملتوسطة اإلسالمية احلكومية سدوأرجو، 

.١٨/٠٦/٢٠الدخول 



٤٧

ب) أن يساعد الطلبة يف إحياء الفكرة على حتصل 
احلقائق يف عملية التالميذ، املظاهرة، واملناقشة.

ج) أن يساعد الطلبة يف أداء عملية التدريس.

د) أن يدّرب الطلبة يف انشار اخلربة العملية مطابقا 
بطلب منهاج التدريس.

ليف مقالة التدريس.ه) أن يساعد ا ملدرس يف 

ليف مواد التدريس. و) أن يساعد املدرس يف 

أشكال التدريبات اللغوية- ٣

كانت أشكال التدريبات هي تقوم على أربع املهارات 
اللغوية :

أ) التدريبات على املهارة االستماع



٤٨

وأما أشكال التدريبات اليت ميكن استخدامها لقياس 
:٤٢اللغة العربية فهي كما يليالقدرة على االستماع

االستماع والقراءة-
ختيار  الطلبة يطلب لإلجابة األسئلة قد استماعها 

ت اليت يقرأها يف األوراق األجوبة. اإلجا
االمالء واالستماع-

يطلب من الطلبة أن يستمعوا للنصوص العربية 
وبعدهاجيب علىالطلبة أن يكتبوا ما يسمعون.

التعرف على األصوات-
يستمع الطلبة ويتعرف على األصوات اللغة اليت قد 

حتديدها.
مييز األصوات مماثلة-

42 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab,
(Malang : UIN-MALIKI, 2010), hal. 43-46.



٤٩

يستمع الطلبة إيل سلسلة من الكلمة أو اجلملة 
ني أو  ويطلب من الطلبة أن يتميز بني صوتني متشا

أكثار.

ب) التدريبات على مهارة الكالم 

لسان- تبادل اجلملة 
ات أخرى مثل يقوم الطلبةبتغيري الكلمات إىل كلم

من فعل املضارع اىل فعل املاضي أو من مفرد إىل 
مجع.

تدريب احملادثة-

حلياة اليومي  ملوضوع املتعلق  هذا التدريب يستعان 
أو األنشطة القريبة من حياة الطلبة ومن أشكاهلا: 

إجابة األسئلة، حفظ نصوص احلوار واحملادثة احلرة.

عرض القصة-



٥٠

الذي يضمن عناصر التمثيل وهو من النشاط 
االبتكار.

تدريبات على مهارة القراءةالج) 

وأما أشكال التدريبات على مهارة القراءة لتعرف فهم 
: ٤٣النصوص العربية كما يلي

يركب اجلمل مع الصور-

يطلب من الطلبة مطبقة اجلمل مع الصور املناسبة.

فهم واإلجابة على األسئلة-

ت النص مث إجابة على يطلب من الطلبة لفهم حمتو
األسئلة.

43 Moh.Matsna, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa
Arab, (Tangerang :Alkitabah, 2012), hal. 132-136.



٥١

حتديد معىن الكلمة أو اجلملة-
يقدم املعلم أسئلة يف شكل مجل ويطلب من الطلبة 

لشرح املعىن وفقا.

د) تدريبات على مهارة الكتابة

وأشكال التدريبات لقدرة على مهارة الكتابة اللغة العربية 
:٤٤هي

يرتب الكلمات العشوائية-

ئية ويطلب منهم لريتب إعطاء الطلبةعلى الكلمة العشوا
مجلة الصحيحة والكاملة.

حتويل صيغة اجلملة-
كتابة الفكرة-

44 Moh.Matsna, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa
Arab ….. hal. 169-171



٥٢

إنشاء حر-

اأمهية التدريبات- ٤ وفائد

فهي جزء ٬التدريبات تسهم بدور كبري يف عملية التعليم
أساس من الكتاب املدرسي. وكلما عوجلت التدريبات بشكل 

ملوقف املتعلم تربوي وفين جّيًدا ضمنا جودة للكتاب وتقديرًا
٤٥وتعزيزا وتثبيًتا ملا تعلمه.

وعلى اإلطالق، يكّمل مؤلف الكتاب املدرسي 
لتدريبات لتعلق فهم املدة. وأما تدريبات يف الكتاب املدرسي 
يف تعليم اللغة ختتلف بتعلم الدروس األخر ألن هدفها هو 

ومن مث هناك بعض النقاط يف استعمال اللغة يف االتصل املباشر.
أمهية التدريبات.

أسس بناء التدريبات يف كتب تعليم اللغة العربية سيد العريب يوسف، ٤٥
.١٨/١٠/٠٨الرتيخ الدخولhttp://www.alukah.netللناطقني بغريها،



٥٣

:٤٦التدريبات املهمة للطالب ألنه الفائدة التالية

التدريبات يكسب جتربة تعليمية للطالب.-
جوانبناتقواالتعلم،نتائجتعززأنميكنالتدريبات -

واملهاراتالعاداتمثل،الطلبةسلوكتغيريات
.غريهاوالفهموواملواقف

بني التدريب واالختبارالفرق - ٥

:٤٧وأما الفرق بني التدريب واالختبار فيما يلي

دف التدريبات اللغوية إىل تثبيت ما اكتسبه الطالب -
من خربة لغوية.

46 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran .....hal. 95-96
االختبارات اللغوية: تصميمها وأنواعها أمحد خباري مسلم، ٤٧

ejournal.radenintan.ac.id١٨/١٠/٢١الرتيخ الدخول.
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دف االختبارات إىل تقدير مستوى ما تعلمه الطالب - و
يعد أن تدرب عليه يف مستوى أعلى من احلصة.

احلكم. بينما يعرب ليس املطلوب من التدريب إصدار -
احلكم شرطا من شروط.

التدريب عملية تعليمية أساسا، بينما جند أن االختبار -
عملية حكمية.

يقتصر األمر يف التدريب على املمارسة اجليدة من -
الطالب للمهارة اللغوية.

ي التدريب اللغوي عادة يعد تقدمي حمتوى لغوي أو -
االختبار عادة ما خربة لغوية يهدف تثبيتها. بينما يعطي 

مت تقدميه يف حصص سابقة.



٥٥

دليل إعداد مواد التدريبب- ٦

على إعداد مواد جيباليتاملهمةاألشياءبعضوأما 
يل :٤٨التدريبب  يف كتاب املدرسي كما 

التنسيق)أ

يطلب تنسيق دورة تدرسية ما القيام بعدة 
خطوات ومهام ومهارات خمتلفة، ومع وجود الكثري من 
التنسيق خالل مرحلة التصميم، حيثيعترب التنسيق أمرا 

شديد األهلية خالل كافة مراحل عملية التدريب. 

الرتيخ ،www.msb.se،دليل إعداد مواد التدريبدمحم محزة، ٤٨
.١٨/١٢/١٠الدخول
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تقدير اإلحتياجات)ب

وهناك طرق خمتلفة لتقدير االحتياجات، كما 
استقصائية متمقة للمستجيبني ميكن إجراء دراسة 

التفاصيل والرؤى حول األساسيني لتوفري املزيد من
لكامل ج تصميم الدورة  وما تركز عليه االحتياجات و

املادة التدريبية. 

ج) التصميم

ويعترب تصميم التدريب يف األسس خمططا يضم  
كافة التفاصيل عن " ما وأين ومن ومىت وكيف" اخلاصة 

يستخدمه املنسقون ومعّدو املنهج لتدريب حىت
واملدربون. 

د) اإلعداد
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وإعداداملوادكتابةالتدريبإنشاءيتضمن
. ومدربنيحملتوىخرباءمعوالعملتعليميةتدريبات

يشرتكمتعددةمبراجعاتاملروراملوادملسودةميكنحيث
يفلالستخدامجاهزةتصبحأنقبلاألفرادمنالعديد

.التدريب

ه) التقدمي

يعتمد التقدمي الناجح للتدريب على التحديد 
الدقيق الحتياجات تدريب املشاركني وخطة تدريب املدارة 
جيدا واملواد اإلمجالية وذات الصلة واملدرين املتأهبني 

اخلربة املستعدين لتقدمي تعليما جذا

و) التقييم

منمرحلةكلعربالتدريبتقييمحيدثأنينبغي
تقديرإجراءبعد. األخرةاخلطوةوليسفيالتدريبعملية
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تالتصميمفريقاسألاالحتياجات، إذااألساسيةواملكو
ددةاالحتياجاتكانت املكتوبةاملوادمراجعة. دقيقةا
اءمرحلةقبلآخريينمدبرينبواسطة وطباعتهااإل

.للتدريب
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الفصل الثالث
إجراءت البحث احلقلي

البحثمنهج-أ
كان منهج البحث يعين الطريق املؤدي إىل الكشف عن 
يمن على  احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة 

وأما ٤٩سري العقل وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة.
الوصفي النوعي ستخدم الباحثة هو منهجتمنهج البحث الذي 

(deskriptif kualitatif) .
هو منهج )qualitative research(النوعيإن حبث 

ةستعمل الباحثتحيتاج إىل تصميم فروض البحث وال البحث ال 

، ...حتليل الكتاب املدرسي يف تعليم اللغة العربيةرحيان درويس، ٤٩
.١٣ص. 
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deskriptive)البحث الوصفيو ٥٠الرقم يف التفسري عن النتائج.

research).٥١هو أسلوب حبث حياول وصفي وتفسري كما هي

هو سلسلة  من(deskriptif kualitatif)البحث الوصفي النوعي
ت دون أن تكون يف ظروف معينة  األنشطة للحصول على البيا

تؤكد نتائج املعىن.

يهدف البحث الوصفي النوعي  إىل وصف وتصوير 
تم عن   الظواهر املوجودة، طبيعية  كانت أو صناعة البشرية، و

استخدمت  الباحثة ٥٢اخلصائص واجلودة والعالقة بني األنشطة.
ذا البحث أوضح جودة التدريبات طريقة البحث والوصفي ألن ه

50 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). Hal ١٢.

51 Sukardi, 2015, Metodologi Penelitian Pendidikan
Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015). Hal. 157.

52 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan,
(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011). Hal. 73.
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يف الكتاب املدرسي اللغة العربية ولإلجابة على مشكلة صياغة 
.ةهذه الرسال

مصدرا البحث-ب
يراد مبصادر البحث هي املوضوعات اليت ميكن من 

ت منها الخال ٥٣شخص واملكان والرموز.هلا احلصول على البيا

ت  ت نوعان هي البيا يستخدمها الباحثة املصادر البيا
ت الثانوية : األساسية والبيا

ت الذي اجتمع الباحث - ١ ت األساسية هي البيا البيا
ت األوىل مباشرة. ت ٥٤من مصادر البيا واملصادر البيا

األساسية يف هذا البحث فهو تدريبات يف كتاب تعليم 
53 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan

Praktis... Hal. 266.

حتليل احملتوى للكتاب الدراسي " دروس اللغة العربية" دمحم دركون، ٥٤
( ماالنج : جامعة موالن ،٢٠١٣ملسروحني واألخرين يف ضوء املنهج الدراسي 

.٢٧) ص. ٢٠١٧مالك إبراهيم، 
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للفصل ٢٠١٣العربية" مبنهج اللغة العربية "دروس اللغة
ملدرسة املتو  نية يالدسطة اإلسالمية لطبعة وزارةاألول 

.  ٢٠١٤سنة 
ت اليت مت احلصول عليها أو - ٢ ت الثانية هي البيا والبيا

اليت مت مجعها من قبل الباحثني من مصادر موجودة 
ت متح أو  ت الثانية أيضا البيا لفعل، وتسمى البيا

ت الثانية فهي ٥٥كتوبة.املصادر امل وأما مصدر البيا
ت املكتوبة يف النظام وزارة الشؤون الرتبوية والثقافة  البيا

، والكتب العلمية املتعددة ٢٠١٣سنة ٦٩منرة 
واملعلومات من الوسائل املطبوعة أو من الوسائل 
اإللكرتونية الىت حتتاجها الباحثة لوصف اإلطار النظري 

ت. تسهيال يف حتليل الب يا

حتليل احملتوى للكتاب الدراسي " دروس اللغة العربية" دمحم دركون، ٥٥
.٢٨ص. ملسروحني واألخرين ... 
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ت-ج اطريقة مجع البيا وأدا

ت هي اإلجراءات اليت يستخدمها  يراد بطريقة مجع البيا
ت البحث ومنها اإلستبانة واملقابلة  الباحث جلمع البيا

ئقية وغري ذلك. أداةهيوات وإن أد٥٦واملالحظة واالختبار والو
تجلمعُتستخدم علىلإلجابةاملفيدةاملعلوماتأوالبيا

وأدوات البحث هلذا البحث هي أوراق .البحثاملشكالت
التوثيق أو املبادئ التوجيهية.

ئقية طريقة رئسية ألن نوع  تستخدم الباحثة الطريقة الو
كتيب يعين املالبحثو هذا البحث هو حبث مكتبيت كما ورد قبله.

ت واحلقائق من  البحث الذي تسلك عليه الباحثة جتمع البيا
والطريقة ٥٧ري اليومية واملقاالت والكتاب املعينة.الكتب ودفات

56 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktis... Hal. 172.

57 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan,
(Yogyakarta: Ar- Rijal Institute, 2007). Hal. 85.
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ت املكتوبة من  ئقية هي التنقيب عن احلقائق أو البيا الو
٥٨الكتاب والتسجيالت وملحوظة االجتماع واملقاالت وغريها.

ئقي. ت الو هذه الطريقة استخدمتها الباحثة ميكن جلميع البيا

ستخدام حتليل احملتوى  ت وحتليلها  وقد مت محع البيا
)content analysis(التحليل حملتوى الرسالة من . حتليل احملتوى هو

االتصاالت وعملية رسم استنتاجات تستند إىل اعتبارات حققها 
يف وقت سابق أو االعتبارات العامة، الستنتاج اليت ميكن 

ت مع السياق تكون أن هذا البحث ٥٩.تكرارها، وصحة البيا
للفصل ٢٠١٣التدريبات يف كتاب "دروس اللغة العربية" مبنهج 

. ٢٠١٣األول املدرسة املتوسطة لنظام وزارة الشئون الدينية سنة 

58 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktis …. Hal 266

59 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung :
Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 72.
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لقراءة واملطالعة والدراسة  حنو الوصفي النوعيقامت الباحثة 
التدريبات.

ت-د طريقة حتليل البيا

سلوب  ت من هذا البحث تعتمد  وأما طريقة حتليل البيا
Miles and Huberman سلوب على ثالثة األوتتكون هذا

:٦٠اخلطوات

ت)أ تقليص البيا

ت وإختيار على  ت الرئسية الهو مجع البيا بيا
وتركيز على شيء مهم وحبثت الباحثة املوضوع ومنطها 

وحزفت ما ال يفيد فيها.   

تتقدمي البيا)ب

60 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif
Kualitatif dan R&D, Cet- 11, (Bandung : Alfabeta, 2010), Hal. 337
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ت، فستعملت  بعد أن تؤدي الباحثة تقليص البيا
ت  ت ويف حبث الكيفي غالبا أن البيا الباحثة تقدمي البيا

قدمت بنصوص القصاصي.
ت ج) ختليص البيا

ت أي إكتشاف اجلديد، ومن قبل   ختليص البيا
كانت الصوار مثلجا وبعد أن تبحث الباحثة وتكون 

واضحة.

ت مجع البيا
ت تقدمي البيا

ت تقليص البيا

ت تلخيص البيا
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ملدرسي حتليل التدريبات يف الكتاب اةلتحديد عن طريق
:على اخلطوات التاليةاللغة العربية 

وصفي التدريبات وأشكال التدريبات-
حتديد التدريبات القائمة على الكفاءات األساسية-
املواد التعليميةحتديد التدريبات على -
حتديد التدريبات مع مهارات اللغوية-
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الفصل الرابع
ا نتائج البحث ومناقشا

قدمت الباحثة يف الفصل السابق مما يتعلق مبنهج البحث 
ت. أما يف هذا الفصل  تريد واألدوات املستخدمة فيه جلمع البيا

العربية"كتاب "دروس اللغة الباحثة أن حتليل التدريبات يف ال
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية٢٠١٣مبنهج  الذي للفصل األول 

لكفاءات األساسية يف منهج  .٢٠١٣ختصص الباحثة مناسبة 
وللحصول على نتائج البحث املقررة يف أول املناسبة قامت 
ستخدام استمارة التحليل  ملالحظة على التدريبات  الباحثة 

ت ا ملقصودة.لتسهيلها يف حتليل البيا
ت-أ عرض البيا

تقد عينت الباحثة م يف هذا البحث هو صدر البيا
للفصل ٢٠١٣مبنهج التدريبات يف كتاب "دروس اللغة العربية"
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ملدرسة املتوسطة اإلسالمية م وزارة الدينيةنظايتأّكد على األول 
.ا والكفاءة األساسيةيف مجهورية إندونيسي

" دروس اللغة العربية "كتاب شكال التدريبات يف  أ- ١

كتاب " دروس ملستوى األول يف  أما أشكال التدريبات
ملدرسة املتوسطة ٢٠١٣مبنهج اللغة العربية " للفصل األول 

من أربع مهارات اللغوية هي االستماع، تتكوناإلسالمية
:الكالم، القراءة، الكتابة وشكله كما يلي
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أشكال التدريبات ملهارة االستماع)أ
مييز االصوات مماثلة-

Dengarkan bunyi huruf-huruf Arab yang disebutkan

oleh gurumu, cocokkan dengan jawaban yang tersedia

dan tulis ب ,أ  , ج atau د di kotak jawaban yang telah

disediakan!

اَلرَّْقمُ 
االختيار

اإلجابة
دجبأ

أَ خَ هَ حَ ١
سَ ذَ زَ جَ ٢
ثَ صَ سَ شَ ٣
ثَ صَ ظَ ضَ ٤
حَ هَ أَ عَ ٥
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Dengarkan 2 kata berikut ! Manakah yang termasuk kata

benda mudzakkar ! Tulis أ atau ب di kotak jawaban

yang disediakan

ْخِتَيارُ اَلرَّْقمُ  َجابَةُ اْالِ اْإلِ
بأ

طَالَِبةٌ طَاِلبٌ ١
َساِئقٌ َسائَِقةٌ ٢
ُمَدرِّسٌ ُمَدّرَِسةٌ ٣
َرئِْيسٌ َرئِْيَسةٌ ٤

ْخِتَيارُ اَلرَّْقمُ  َجابَةُ اْالِ اْإلِ
بأ

لة مذكر التعرف على مج-
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Dengarkan teks pendek yang dibaca oleh gurumu. Kemudian isilah
titik-titik pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan pilihan
jawaan di dalam kurung (sesuai dengan teks yang diperdengarkan)

استمع ورّكب-

استماع إلكمل العبارات-

َدْحَالٌن)–َفوزَاٌن –(َسْلَماٌن امسِْْي ....١
٢.... َ رٌِّس)ُمدَ –طَاِلٌب –(طَالَِبٌة َأ
َلٌة َمْدَرَسِيتْ ....٣ يـْ َرٌة –(مجَِ َفٌة)–َكِبيـْ َنِظيـْ

Dengarkan kalimat-kalimat berikut dan cocokkan
dengan jawaban yang tersedia serta tulis ب ,أ di kotak
jawaban yang telah disediakan!

اِإلَجابَةُ  ْخِتَيارُ  اْالِ اَلرَّْقمُ 
ب أ

 ُّ الَقَلُم بـُينِّ اْلِكَتاُب أَْزَرقُ  ١
الَقَلُم َأْسَودُ  ّوْرِديُّ الرَّفُّ  ٢

اْلِكَتاُب َكرِميِْيُ  اْلَوَرُق َأْصَفرُ  ٣
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أشكال التدريبات ملهارة الكالم)ب
كلمتني تدريب األول : تبادل السؤال واجلواب 

َعرِّف نَفَسَك َكَما ِيف املثال !-
َ طَاِلٌب، امسِْي َعزَّامٌ ِمثَال : طَاِلٌب / َعزَّامٌ  = َأ

َرِفْيَدةٌ طَالَِبٌة / .١
طَاِلٌب / َحمُْمْودٌ .٢
طَالَِبٌة / ِحْلَيةٌ .٣

تدريب الثاين : احملدثة

َأْجِر احلَِْواَر أََماَم اْلَفْصِل َكَما يَِلْي بـَْنيَ الطَّالِِبْنيَ ُمثَّ بَدِّْل 
مسَِْك َوِاْسِم َصِديـَْقَك َمَع تـَْغِيْريِ َما يـَْلَزمُ  ِ ِاْسَم َعزَّاٌم / نَِبْيٌل 

ْيٌب)ُة ( نَِفْيٌس )التَِّحيَّ  اْجلََواُب (جنَِ
َوَعَلْيُكُم السََّالُم َوَرْمحَُة ِهللا السََّالُم َعَلْيُكمْ 

َوبـَرََكاتُه 
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َ َأِخيْ  َأْهًال ِبكَ َأْهالً َوَسْهالً 
ِامسِْْي نَِفْيٌس. َوَما اْمسَُك ؟َما اْمسَُك ؟

ْيٌب  ِمْن أَْيَن أَْنَت ؟اِمسي جنَِ
 َ . َوِمْن أْيَن أ َ َ ِمْن ُسْورَا

أَْنَت ؟
. َهْل أْنَت  َ ِمْن َجاَكْرَ أ

طَاِلٌب ؟
طَاِلٌب. َوأْنَت ؟ طَاِلٌب أَْيًضانـََعْم، أ أ

َعْفًواُشْكرًا
َمَع السََّالّمةِ َوِاَىل اللَِّقاءِ 

تدريب الثالث: تبادل السؤال واجلواب بثالثة كلمات

احلَِْواَر َكَما ِيفْ اْلِمثَاِل !َأْجِر -
ِمثَاٌل : هذا / قَلٌم / َأْصَفرٌ 

َهل هَذا قـََلُمَك ؟ َال، قـََلِمي َلونُُه َأْصَفرٌ 

هِذِه / َوْرَدٌة / َأْمحَرٌ .١
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تِْلَك / َسبـُّْورٌَة / أَبـَْيضٌ .٢

ج) أشكال التدريبات ملهارة القراءة

تدريب األول : تكملة 
َ )!ِاْمَإلِ - اْلَفرَاَغ ِبَضِمْريٍ ُمَناِسٍب ( ُهَو/ِهَي/أَْنَت/أَْنِت/َأ

...... طَاِلٌب، ِامسِْْي َعزَّامٌ .١
َرِفْيَدٌة َصِديـَْقِيتْ ...... طَالَِبةٌ .٢
َ فـَْوزَاُن !.٣ ...... َصِدْيِقْي 

تدريب الثاين : إختيار من أجوبة متعددة

صِّ اْلِقرَاَءِة السَّاِبِق !اْختَـْر َأَصحَّ اْألَْجوِبَِة ِوفـًْقا لِنَ -
َ طَاِلبٌ ِامسِْْي ......١ . َأ

ج. َصاِلٌح  د. ُعَمرُ ب. فَاُرْوقٌ َمْنُصْورٌ .أ
السَّيُِّد َمْسُعْوٌد بـَوَّاٌب ِمْن ..... .٢
َ .أ َ ْنُدْونجُسْورَا َ َماالَنجد.ج. َجاَكْرَ ب. 
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ألسئلةتدريب الثالث : فهم السؤال وتقدمي واألجوبة 

َأِجْب ِوفـًْقا لَِنصِّ اْلِقرَاَءِة !-
َهْل السَّبـُّْوَرُة َعَلى اْحلَاِئِط ؟.١
أَْيَن اْلِمْرَحاُض ؟.٢
َهْل ُمَصلَّى اْلَمْدَرَسِة أََماَم اْلَمْكتَـَبِة ؟.٣
َهِل اْلَمْلَعُب َورَاَء اْلَمْدَرَسِة ؟.٤

تدريب الرابع : االختيار بني الصحيح أو اخلطأ

(ص) ِإَذا َكاَنِت اْلِعَباَرُة َصِحْيَحًة، ِاْختَـْر 
َواْختَـْر (خ) ِإَذا َكاَنْت َجاِطَئًة ِوفـًْقا لَِنصِّ 

اْلِقرَاَءِة ! 
(ص/خ) اْلَفْصُل َواِسٌع َومجَِْيلٌ .١
(ص/خ) السَّاَعُة َعَلى السَّبـُّْورَةُ .٢
َلةٌ .٣ يـْ َبٌة َسْلَماُن مجَِ (ص/خ) َحِقيـْ



٧٥

العربية إىل اللغة إندونسيةتدريب اخلامس : ترمجة من اللغة 

ْنُدْونِْيِسَيِة اجلَيَِّدِة ! تـَْرِجْم ِإَىل اللَُّغِة اْإلِ
َلٌة. َوِهَي أََماَم اْلَمْسِجِد .١ يـْ َرٌة َوُمَنظََّمٌة َومجَِ َمْدَرَسِيتْ َكِبيـْ

اْلَكِبْريِ.
َهَذا َمْلَعٌب. ُهَو َورَاَء اْلَمْدَرَسِة. ُهَو َواِسعٌ .٢
ْدَرَسِيتْ َنِظْيٌف. َوُهَو َورَاَء اْلُمَصلَّى.اْلِمْرَحاُض ِيفْ مَ .٣

تدريب السادس : اخرت الكلمة الصحيح
ِاْختَـْر الصَِّحْيَح ِممَّا بـَْنيَ اْلَقْوَسْنيِ !

َورَاَء) َمْكتَـَبِة اْلَمْدَرَسِة.–َجاِنَب –َفْصِلْي (أََماَم .١
َأْسَوُد) –أَبـَْيُض –َلْوُن اْحلَاِئِط (َأْصَفُر .٢
اْلَمْدَرَسِة)–اْجلُْمُهْورِيَِة –تِْلَك ُصْورَُة رَئِْيِس (اْلَفْصِل .٣



٧٦

د) أشكال التدريبات ملهارة الكتابة
تدريب األول : كتابة اجلملة

Salinlah !

ِاْمسَُها–ِاْمسُُه –ِاْمسُِك –ِاْمسَُك –ِامسِْْي .١
َ ُمَوظٌَّف -َهْل أَْنَت ُمَوظٌَّف؟ .٢ َ ُمَدرِّسٌ –نـََعْم، َأ َال، َأ
ئٌِع –ُمَوظٌَّف –ُمَدرٌِّس –طَاِلٌب .٣ َساِئٌق –َخاِدٌم –َ

تدريب الثاين : ترتيب الكلمات العشوائية

َرتُِّب اْلَكِلَماِت اِْبِتَداًء ِمَن اْلَكِلَمِة اْلُمَلوَّنَِة !
ُر .١ َرٌة –أََماَم –اْلَكِبيـْ اْلَمْسِجدُ –اْلَمْدَرَسُة –ِهَي –َكِبيـْ
َرٌة –ِيفْ .٢ –ِهَي –السَّبـُّْوَرٌة –َفْصَلْي –َعَلى –َكِبيـْ

اْحلَاِئطِ 
–اْلُمَصلَّى –َواِسَعٌة –ِهَي –َمْكتَـَبةُ –َو –اْلَمْدَرَسة .٣

َفٌة  َورَاءَ –َنِظيـْ



٧٧

تدريب الثالث : حتويل صيغة اجلملة

َحوِّْل َكَما ِيفْ اْلِمثَالِ 
اْلَوْرَدُة َلْونـَُها َأْمحَرْ –ِمِثاِل : َلْوُن اْلَوْرَدِة َأْمحَُر 

َلْوُن اْلِكَتاِب َأْصَفرُ .١
َلْوُن الَساَعِة َأْسَودُ .٢
َبِة أَبـَْيض..٣ َلْوُن اْحلَِقيـْ

تدريب الرابع : إجابة األسئلة

َأِجْب َكَما ِيفْ اْلِمثَاِل !
َلْونُُه أَْزَرقُ ِمثَاٌل : َما َلْوُن َفْصُلَك ؟ َفْصِلْي 

َما َلْوُن َسبـُّوُّرَِتَك ؟.١
َما َلْوُن قـََلِمَك ؟.٢
َما َلْوُن َساَعِتَك ؟.٣
َما َلْوُن بـُْرتـَُقاِلَك ؟.٤



٧٨

كفاءة األساسية-٢

ملدرسة املتوسطة  أما الكفاءة األساسية للفصل األول 
:٤- ١فهي كما يف اجلدول م وزارة الدينيةعلى نظاوفقا 

٤-١اجلدول 
األساسيةالكفاءة

٣.١

التعرف على األصوات الكلمة والعبارة واجلملة اللغة 
لعاملني يف املدرسة،  لنفس و العربية عن : التعريف 
املرافق واألدوات املدرسية، األلوان، العنوان، بييت، من 

يوميات األسرة.

٣.٢

التلفيظ على األصوات الكلمة والعبارة واجلملة اللغة 
لعاملني يف املدرسة، العربية عن: التعري لنفس و ف 

املرافق واألدوات املدرسية، األلوان، العنوان، بييت، من 
يوميات األسرة.

احلصول على املعىن أو الفكرة من الكلمة والعبارة ٣.٣



٧٩

لعاملني  لنفس و واجلملة اللغة العربية عن: التعريف 
نوان، يف املدرسة، املرافق واألدوات املدرسية، األلوان، الع

بييت، من يوميات األسرة.

٤.١

لعاملني  لنفس و ممرسة العبارة بسيطة عن : التعريف 
يف املدرسة، املرافق واألدوات املدرسية، األلوان، العنوان، 
هتمام على قواعد اللغة  بييت، من يوميات األسرة 

العربية الصحيحة.

٤.٢

واتيان السؤال داللة على مثال العبارة البسيطة للتعبري 
لعاملني يف املدرسة،  لنفس و واجابة عن: التعريف 
املرافق واألدوات املدرسية، األلوان، العنوان، بييت، من 
هتمام على قواعد اللغة العربية  يوميات األسرة 

الصحيحة.

٤.٣

ت بطريقة سفهية بسيطة عن  تقدمي املعلومات والبيا
لنفس  لعاملني يف املدرسة، املوضوعات: التعريف  و

املرافق واألدوات املدرسية، األلوان، العنوان، بييت، من 
يوميات األسرة.



٨٠

٤.٤

ت بطريقة كتابية عن املوضوعات  تعيري املعلومات والبيا
لعاملني يف املدرسة، املرافق  لنفس و : التعريف 
واألدوات املدرسية، األلوان، العنوان، بييت، من يوميات 

هتمام على قواعد اللغة العربية املتنوعة األسر  ة 
والصحيحة.  

٤.٥

لعاملني  لنفس و تكوين النص العربية عن : التعريف 
يف املدرسة، املرافق واألدوات املدرسية، األلوان، العنوان، 
هتمام على قواعد اللغة  بييت، من يوميات األسرة 

العربية املتنوعة والصحيحة.

تحتليل البيا-ب
ت الس بقة، تريد الباحثة أن حتليل اوفقا لعرض البيا

للفصل ٢٠١٣يف كتاب "دروس اللغة العربية" مبنهج التدريبات
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية شكاهلا والكفاءات األول 

، فهي كما يلي: األساسية
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يف كتاب "دروس اللغة العربية"أشكال التدريبات - ١

يف كتاب "دروس اللغة العربية" مبنهج حتليل التدريباتقد 
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية٢٠١٣ وجدت للفصل األول 

الباحثة التدريبات على مهارة االستماع، واالستماع هو عملية 
عقلية تتطلب جهدا يبذله املستمع يف متابعة املتكلم، وفهم معىن 

اجراء ما يقوله، واختزان أفكاره، واسرتجاعها إذا لزم األمر، و 
عمليات ربط بني األفكار املتعددة، وفقا التدريبات يف كتاب

ملدرسة ٢٠١٣مبنهج "دروس اللغة العربية" للفصل األول 
ارسة الطالب على على مهارة االستماع أن مياملتوسطة اإلسالمية

متعالقة تعريف األصوات الكلمة والعبارة واجلملة اللغة العربية
مماثلة، مييز االصوات ل التدريب هوملواد التعليمية وشكا

استماع لألكمل التعرف على مجلة مذكر، استمع ورّكب، و 
العبارات.
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يف كتاب "دروس اللغة العربية" مبنهج حتليل التدريباتبعد 
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية٢٠١٣ وجدت للفصل األول 

الباحثة عن التدريبات على مهارة الكالم، والكالم هو مهارة 
نتاجية تتطلب من املتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة، ا

والتمكن من الصيغ النحوية وتظام ترتب الكلمات اليت تساعده 
على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف احلديث أي أن الكالم 

يف  ملهارة الكالمعبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافًعا للتكلم، و 
للفصل األول ٢٠١٣ية" مبنهج كتاب "دروس اللغة العرب
له التدريبات لرتقية قدرة الطالب ملدرسة املتوسطة اإلسالمية

ت بطريقة  على عرض األمثلة التعبري تقدمي املعلومات والبيا
كلمتان احملادثةشفهية من خالل ، وتبادل السؤال واجلواب 

وبثالثة كلمات.

لغة يف كتاب "دروس الحتليل التدريباتأما حصول 
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية٢٠١٣العربية" مبنهج  للفصل األول 



٨٣

وجدت الباحثة التدريبات على مهارة القراءة. كانت مهارة القراءة 
مهارة الثالثة يف مهارة اللغوية، والقراءة تساعد الطالب على 
اكتساب املعارف وتثري لديهم الرغبة يف الكتابة، فمن القراءة 

لكلمات واجلمل والعبارات املستخدمة تزداد معرفة الط الب 
٢٠١٣مبنهج "دروس اللغة العربية"اللغوى، وقامت يف كتاب

ملدرسة املتوسطة اإلسالمية ا أنواع التدريبات للفصل األول 
دف الطالب لفهم املقروء وهي تكملة،  على املهارة القراءة اليت 

، صحيح أم خطأ، إختيار من متعدد، فهم واإلجابة على األسئلة
اخرت الكلمة الصحيح.ترمجة، و

يف كتاب "دروس اللغة حتليل التدريباتونتائج من 
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية٢٠١٣العربية" مبنهج  للفصل األول 

هي مهارة . والكتابةالكتابةوجدت الباحثة التدريبات على مهارة
بسيطة ترتكز يف قدرة على رسم احلروف والكلمات رمسا صحيحا 
ا من أشكال هلذه احلروف والكلمات.  طبقا ملا اتفق عليه أصحا



٨٤

٢٠١٣مبنهج "دروس اللغة العربية"يف كتابأن مهاره الكتابة 
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية دف لرتقية قدرة للفصل األول 

ت بطريقة كتابية تكوين الطالب على تعيري امل علومات والبيا
النص العربية أما أنواع التدريبات ملهارة الكتابة هي كتابة اجلملة، 

يرتب الكلمات العشوائية، حتويل صيغة اجلملة، وأجب األسئلة.

لكفاءة األساسية مع املواد التعليمية- ٢ التدريبات 

قد بينت الباحثة عن أشكال التدريبات يف كتاب "دروس
ملدرسة املتوسطة ٢٠١٣اللغة العربية" مبنهج  للفصل األول 

لكفاءة وتريد الباحثة أن حتليل التدريبات مناسبة اإلسالمية
:٤- ٢، وهي كما يف اجلدولاألساسية مع املواد التعليمية

٤-٢اجلدول 

لكفاءة األساسية مع املواد التعليمية حتليل مناسبة التدريبات 



٨٥

لكفاءة األساسية مع املواد التعليميةمناسبة  التدريبات  كفاءة ال
سيةااألس

تدريبات يف كتاب "دروس اللغة العربية" مناسبة 
ومع املواد التعليمية إال ٣.١لكفاءة األساسية 

تدريبات يف الفصل الثالث ليس فيها الدليل 
لالستماع لكن هناك تدريبات على االستماع :

َدْحَالٌن)–َفوزَانٌ –(َسْلَمانٌ امسِْْي ....١
٢.... َ ُمَدرٌِّس)–طَاِلٌب –(طَالَِبٌة َأ
َلٌة َمْدَرَسِيتْ ....٣ يـْ َرٌة –(مجَِ َفٌة)–َكِبيـْ َنِظيـْ
–ُسوَْكاْرنـُوْ –(َحىتَّ َمْدَرَسِيتْ ِيفْ َشارِِع ....٤

ُسوَْكاْرِينْ)

٣.١

تدريبات يف كتاب "دروس اللغة العربية" مناسبة  ٣.٢

Dengarkan teks pendek yang dibaca oleh
gurumu. Kemudian isilah titik-titik pada
pernyataan di bawah ini sesuai dengan
pilihan jawaban di dalam kurung (sesuai
dengan teks yang diperdengarkan)
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ومع املواد التعلمية، وأما ٣.٢لكفاءة األساسية 
لكفاءة األساسية التدريبات  كما ٣.٢مناسبة 

يلي:
َعرِّف نَفَسَك َكَما ِيف املثال !

َ طَاِلٌب، امسِْي َعزَّامٌ ِمثَال : طَاِلٌب / َعزَّامٌ  = َأ
طَالَِبٌة / َرِفْيَدةٌ .١
طَاِلٌب / َحمُْمْودٌ .٢
طَالَِبٌة / ِحْلَيةٌ .٣

تدريبات يف كتاب "دروس اللغة العربية" مناسبة 
ومع املواد التعلمية، ٣.٣األساسية لكفاءة 

وشكلها كما يلي :
ِاْختَـْر (ص) ِإَذا َكاَنِت اْلِعَباَرُة َصِحْيَحًة، َواْختَـْر (خ) 

ِإَذا َكاَنْت َجاِطَئًة ِوفـًْقا لَِنصِّ اْلِقرَاَءِة !

(ص/خ) اْلَفْصُل َواِسٌع َومجَِْيلٌ .١
(ص/خ) السَّاَعُة َعَلى السَّبـُّْورَةُ .٢

٣.٣
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َلةٌ (ص/خ) .٣ يـْ َبٌة َسْلَماُن مجَِ َحِقيـْ
َرٌة َوُمَنظََّمةٌ .٤ (ص/خ) اْلَمْكتَـَبُة َكِبيـْ

تدريبات يف كتاب "دروس اللغة العربية" مناسبة 
ومع املواد التعليمية لكن ٤.١لكفاءة األساسية 

تدريبات يف الفصل الثاين غري مناسبة مع املواد 
التعلمية وهي كما يلي: 

َر أََماَم اْلَفْصِل َكَما يَِلْي بـَْنيَ الطَّالِِبْنيَ ُمثَّ َأْجِر احلَِْوا
مسَِْك َوِاْسِم َصِديـَْقَك َمَع  ِ َبدِّْل ِاْسَم َعزَّاٌم / نَِبْيٌل 

تـَْغِيْريِ َما يـَْلَزمُ 

ْيٌب)التَِّحيَُّة ( نَِفْيٌس ) اْجلََواُب (جنَِ
َوَعَلْيُكُم السََّالُم َوَرْمحَُة السََّالُم َعَلْيُكمْ 

ِهللا 
َ َأِخيْ  َأْهًال ِبكَ َأْهالً َوَسْهالً 

ِامسِْْي نَِفْيٌس. َوأَْنَت، َما َما اْمسَُك ؟
اْمسَُك ؟

٤.١
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ْيٌب  ِمْن أَْيَن أَْنَت ؟اِمسي جنَِ
. َوِمْن  َ َ َ ِمْن ُسْورَا أ

أْيَن أَْنَت ؟
. َهْل  َ ِمْن َجاَكْرَ أ

أْنَت طَاِلٌب ؟
طَاِلٌب. َوأْنَت؟ طَاِلٌب أَْيًضانـََعْم، أ أ

َعْفًواُشْكرًا
َمَع السََّالّمةِ َوِاَىل الَِّقاءِ 

تدريبات يف كتاب "دروس اللغة العربية" مناسبة 
ومع املواد التعلمية :٤.٢لكفاءة األساسية 

!َأْجِر احلَِْواَر َكَما ِيفْ اْلِمثَاِل 
ِمثَاٌل : هذا / قَلٌم / َأْصَفرٌ 

َهل هَذا قـََلُمَك ؟ َال، قـََلِمي َلونُُه َأْصَفرٌ 
هِذِه / َوْرَدٌة / َأْمحَرٌ .١
تِْلَك / َسبـُّْورٌَة / أَبـَْيضٌ .٢
هَذا / بـُْرتـَُقاٌل / أْخَضرٌ .٣
٤. ٌّ ذِلَك / قـََلٌم / بـُينِّ

٤.٢



٨٩

لكفاءة األساسية  غري ٤.٣إن التدريبات املتعلقة 
موجودة يف كتاب "دروس اللغة العربية" مبنهج 

ملدرسة املتوسطة اإلسالمية٢٠١٣ . للفصل األول 
٤.٣

تدريبات يف كتاب "دروس اللغة العربية" مناسبة 
ومع املواد التعلمية وهذه ٤.٤لكفاءة األساسية 

لكتابة لكن التدريبات يف التدريبات على املهارة ا
الفصل الرابع ما يف الفصل األخر:

َأِجْب َكَما ِيفْ اْلِمثَاِل !
ِمثَاٌل : َما َلْوُن َفْصُلَك ؟ َفْصِلْي َلْونُُه أَْزَرقُ 

َما َلْوُن َسبـُّوُّرَِتَك ؟.١
َما َلْوُن قـََلِمَك ؟.٢
َما َلْوُن َساَعِتَك ؟.٣

٤.٤

العربية" مناسبة تدريبات يف كتاب "دروس اللغة 
ومع املواد التعلمية فهي  ٣.١لكفاءة األساسية 

كما يلي:
َرتُِّب اْلَكِلَماِت اِْبِتَداًء ِمَن اْلَكِلَمِة اْلُمَلوَّنَِة !

٤.٥
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ُر .١ َرٌة –أََماَم –اْلَكِبيـْ اْلَمْدَرَسةُ –ِهَي –َكِبيـْ
اْلَمْسِجدُ –

َرٌة –ِيفْ .٢ –السَّبـُّْوَرٌة –ْي َفْصلِ –َعَلى –َكِبيـْ
اْحلَاِئطِ –ِهَي 

َواِسَعٌة –ِهَي –َمْكتَـَبةُ –َو –اْلَمْدَرَسة .٣
َفٌة –اْلُمَصلَّى – َورَاءَ –َنِظيـْ

كتاب يفأن التدريبات ٤- ٢املالحظة من هذا اجلدول 
ملدرسة ٢٠١٣مبنهج "دروس اللغة العربية" للفصل األول 

لكفاءة األساسية وتدريبات غري املتوسطة اإلسالمية مناسبة 
مناسبة مع املواد التعليمية يف الدرس الثاين وفيما يلي :

على ٣.١تظهر التدريبات وفقا للكفاءة األساسية رقم 
هي التعرف على األصوات الكلمة والعبارة مهارة االستماع
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لعاملني يف املدر  لنفس و سة، واجلملة اللغة العربية عن: التعريف 
املرافق واألدوات املدرسية، األلوان، العنوان، بييت، من يوميات 

كتاب "دروس اللغة يفبعد حتليل التدريباتلكنهاألسرة.
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية٢٠١٣مبنهج العربية" للفصل األول 

للمدرس ما مسعه أو نصّ الدليلاالستماعتدريباتإن ليس
يف كتاب املعلم أو الطالب. فهذا للطالب ألن الدليل ال يوجد

يدل على غري كامل التدريبات على مهارة االستماع وارتبك ملعلم 
ولطالب.  

على ٣.٢تظهر التدريبات وفقا للكفاءة األساسية رقم 
مهارة الكالم للتلفيظ على األصوات الكلمة والعبارة واجلملة اللغة 

لعاملني يف املالعربية لنفس و درسة، املرافق عن: التعريف 
واألدوات املدرسية، األلوان، العنوان، بييت، من يوميات األسرة.

٢٠١٣مبنهج كتاب "دروس اللغة العربية"وأما حتليل تدريبات يف  
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية على أن تدريبات للفصل األول 
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األساسية يتكون علىهلذا الكفاءةلكل الفصلمهارة الكالم
وشكله هذا بتبادل السؤال ت، اجلملة، والتنغمتقلد للكلما

كلمتني وبثالثة كلمات ولكن ما التدريبات  للتلفيظ واجلواب 
اجلملة اللغة العربية.   على

على ٣.٣تظهر التدريبات وفقا للكفاءة األساسية رقم 
هي احلصول على املعىن أو الفكرة من الكلمة مهارة القراءة

لعاملني يف والعبارة واجلملة اللغة  لنفس و العربية عن: التعريف 
املدرسة، املرافق واألدوات املدرسية، األلوان، العنوان، بييت، من 

كتاب "دروس اللغة العربية"يف  كانت التدريباتيوميات األسرة.
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية٢٠١٣مبنهج  على للفصل األول 

يف كل مهارات األخرىأكثر من مهارة القراءة أن التدريبات له
الفصل يعين تكملة اجلملة، إختيار من أجوبة متعددة، فهم 
ألسئلة، االختيار بني صحيح أم خطأ،  السؤال وتقدمي األجوبة 
ترمجة من اللغة العربية اىل اللغة اللغة اإلندونسية، واخرت الكلمة 
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جب على وهذا ميكن للطالب أن يفهم النص أو تو الصحيح.
الكلمة والعبارة واجلملة العربة واحلصول املراد مناجياد املعىن

عليه.

على ٤.١تظهر التدريبات وفقا للكفاءة األساسية رقم 
لنفس مهارة الكالم ممرسة العبارة بسيطة عن : التعريف 

لعاملني يف املدرسة، املرافق واألدوات املدرسية، األلوان،  و
هتما م على قواعد اللغة العربية العنوان، بييت، من يوميات األسرة 

كتاب "دروس اللغة العربية"وبعد حتليل تدريبات يف  الصحيحة.
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية٢٠١٣مبنهج  على للفصل األول 

مهارة الكالم وجدت تدريب احملادثة ليمارس الطالب أن يتكلم 
ولكن نص احملادثة يف على القواعد اللغة الصحيحة للغة العربية

لعاملني الثاين غري مناسبة مع املواد التعليميةالدرس "التعريف 
يف املدرسة" ألن نّص ال توجد مفردات أو مجلة تتعلق مع ما 
لدرس األول، ويف  تعلمه يف هذا الدرس لكن التدريب تناسب 
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حثة تدريب حملادثة و الدرس الرابع ال توجد  جيب على كل فقا ا
بشكل األخرى وهذا مهم ملناسبة الفصول هناك تدريب حملادثة

. ٤.١لكفاءة األساسية رفم 

على ٤.٢تظهر التدريبات وفقا للكفاءة األساسية رقم 
هي داللة على مثال العبارة البسيطة للتعبري واتيان مهارة الكالم

لعاملني يف املدرسة،  لنفس و السؤال واجابة عن: التعريف 
وان، العنوان، بييت، من يوميات املرافق واألدوات املدرسية، األل

هتمام على قواعد اللغة العربية الصحيحة. بعد حتليل  األسرة، 
للفصل ٢٠١٣مبنهج كتاب "دروس اللغة العربية"تدريبات يف  

ملدرسة املتوسطة اإلسالمية ٤.٢للكفاءة األساسية رقم األول 
لة الطالب للداللة على أمثسيفهمأن تدريبعلى مهارة الكالم

الصحيحة للتعبري اللغة العربيةالعبارات البسيطة على القواعد
.الطالب مع صديقهلسؤال واجابةتدريبواتيان
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لكفاءة األساسية  هي تقدمي ٤.٣أن التدريبات املتعلقة 
ت بطريقة شفهية بسيطة عن املوضوعات:  املعلومات والبيا

لعاملني يف املدرسة، املرا لنفس و فق واألدوات التعريف 
املدرسية، األلوان، العنوان، بييت، من يوميات األسرة، وتدريب به 

للفصل ٢٠١٣مبنهج كتاب "دروس اللغة العربية"يف  غري موجدة 
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية وهلذا ال ميكن للطالب أن األول 

ت بطريقة شفهية بسيطة، ميكنتقدمي املعلومات والبيا
هي تعبري املصور، األساسيةذه الكفاءةالتدريبات تناسب 

ت ليكون القّصة، وقدم الوصفي.   جيمع اإلجا

على ٤.٤تظهر التدريبات وفقا للكفاءة األساسية رقم 
ت بطريقة كتابية عن مهارة الكتابة هي تعيري املعلومات والبيا

لعاملني يف املدرسة، املرافق  لنفس و املوضوعات : التعريف 
واألدوات املدرسية، األلوان، العنوان، بييت، من يوميات األسرة 
هتمام على قواعد اللغة العربية املتنوعة والصحيحة. بعد حتليل 
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للفصل ٢٠١٣مبنهج عربية"كتاب "دروس اللغة التدريبات يف  
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية على مهارة الكتابة أن تدريب األول 

بات هلذا الكفاءة موجودة يف الدرسمل تكون كاملة ألن التدري
،تحويل صيغة اجلملة، وأجب األسئلةفقط هي تدريب لالرابع
التدريبات على كل األخرى. وحيب التدريب يف الدرسوما

ت لرت الدرس قية قدرت الطالب على تعيري املعلومات والبيا
بطريقة كتابية.

على ٤.٥تظهر التدريبات وفقا للكفاءة األساسية رقم 
لنفس مهارة الكتابة هي تكوين النص العربية عن : التعريف 

لعاملني يف املدرسة، املرافق واألدوات املدرسية، األلوان،  و
هتمام على قواعد اللغة العربية العنوان، بييت، من يوميات األسرة

كتاب "دروس اللغة املتنوعة والصحيحة. بعد حتليل تدريبات يف  
ملدرسة املتوسطة اإلسالمية٢٠١٣مبنهج العربية" للفصل األول 

نص العربية لكنليس تكوين العلى مهارة الكتابة أن التدريب



٩٧

تكوين زيد التدريبات على ملؤلف أن يجملة العربية، وميكنلل
النص العربية ليس جلملة فقط. 

كتاب "دروس اللغة العربية" التدريبات يف  وعيوبمزا- ٣
للفصل األول ٢٠١٣مبنهج 

كتاب "دروس اللغة العربية" بعد مت حتليل التدريب يف  
للفصل األول املدرسة املتوسطة وجدت الباحثة بعض املزا

والعيوب من التدريب وهي كما يلي:

التدريبات يف  )أ كتاب "دروس اللغة العربية" مبنهج مزا
للفصل األول املدرسة املتوسطة٢٠١٣

التدريبات يف كتاب "دروس اللغة العربية" مبنهج -
قد متيز للفصل األول املدرسة املتوسطة٢٠١٣

ملدخل العلمي والكفاءة األساسية
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التدريبات قد أشبعت على أربع املهارات اللغوية -
مهارة االستماع والكالم والقراءة هي من 

والكتابة.
لكل التدريبات تساعد الطالب على فهم املواد -

التعليمية وميارس اللغة العربية الصحيحة.
لكل التدريبات له أمثلة لطالب أن يفهم عمل -

يف تدريب.
التدريبات ملهارة القراءة متنوعة ويكون الطالب -

أن يفهم النص العربية.   
كتاب "دروس اللغة العربية" بات يف  عيوب التدري)ب

للفصل األول املدرسة املتوسطة٢٠١٣مبنهج 
إن يف التدريبات االستماع ما فيه الدليل عن -

السؤل أو نّص التدريبات وال يف كتاب املعلم 
أيضا
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إن التدريبات يف هذا الكتاب ال مناسبة مع -
عملية اكتساب اللغة هي من االستماع والكالم 

والكتابة.والقراءة 
كانت بعض األخطاء يف كتابة أو توجيه -

التدريبات
التدريبات ملهارة االستماع والكالم والكتابة تقدم -

على طريقة واحدة ليست هلا التنوع والتغري
كانت التدريب يف هذا الكتاب غري مناسبة مع -

املواد التعليمية وهو يف الدرس الثايت.
لكفاءة األساسي- ة ليس يف كل التدريبات مناسبة 

الدرس وهي يف الدرس الرابع غري تدريب للكفاءة 
، والتدريب للكفاءة األساسية ٤.١األساسية رقم 

وجدت يف الدرس الرابع فقط.٤.٤رقم 
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املناقشة-ج

إن التدريبات هي الوسائل اليت يستعملها املدرس الرتفاع 
ا عند املدرس هي لتعيني وظيفتهم  اليت قدرة الطالب، وفائد

حتتاج إلعطائها إليهم ويوازن كيفية تفكريهم الذي أراد به املدرس 
يف نفسهم. التدريبات يف كتاب املدرسي أحد عناصر التعلم ألنه 

فيه  عالقة مع أهداف التعلم. وجب لكل كتاب املدرسي
كانت التدريبات يف الكتاب ٦١التدريبات ليكمل عملية التعلم.

ل األول املدرسة املتوسطة متعلقة "دروس اللغة العربية" للفص
ويعتمد على املدخل العلمي. ترتيب التدريبات ٢٠١٣مبنهج 

على املهارات اللغوية األربعة وهي مهارة االستماع ومهارة الكالم 
ومتواز ومهارة القراءة ومهارة الكتابة، وإن كانت مل تكن متساو

61 Ainur Rafiq, Analisis Latihan-Latihan Pada Buku Teks
Bahasa Arab Terbitan Tiga Serangkai untuk Kelas 1 Tsanawiyah,
(Skripsi, Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, 2010)
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ببعض، وحقيقة هذه املهارات متصلة بعضها ٦٢بعضها ببعض.
ليساعد الطالب على عداد مواد التدريبب اجليدوجيب إل

اكتساب اللغوية األربعة متوازنة. 

يف كتاب "دروس اللغة العربية" للفصل غرض التدريبات 
األول املدرسة املتوسطة لليجيب معيار الكفاءة يف تعليم اللغة 

٦٣العربية وأشكال التدريبات تنقسم على أربع املهارات اللغوية.

مماثلة، مييز االصوات وأما أشكال التدريبات ملهارة االستماع هي 
والتدريبات ألكمل العبارات.التعرف على مجلة مذكر، واستماع 

، وتبادل السؤال واجلواب. احملادثةمهارة الكالم كما يلي 

حتليل الكتاب املدرسي يف تعليم اللغة العربية رحيان درويس، ٦٢
هيل ()، ٢٠١٣للمرحلة املتوسطة ( درسة يف منهج  رسالة، كلية الرتبية و

.)٢٠١٧نري، اجامعة الر املعلمني 
63 Rini Dwi Susanti, Studi Analisis Materi Ajar “Buku Teks

Pelajaran” Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Di Kelas Tinggi
Madrasah Ibtidaiyah, jurnal pendidikan Vol. V (2) STAIN Kudus, 2016.
Hal. 222-310.
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والتدريبات ملهارة القراءة هي تكملة اجلملة، إختيار من أجوبة 
مي األجوبة على األسئلة، االختيار بني متعددة، فهم السؤال وتقد

الصحيح  واخلطأ، ترمجة من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونسية ومث 
مهارة الكتابة كتابة اجلملة، ترتيب الكلمات العشوائية، حتويل 
صيغة اجلملة، وإجابة األسئلة. وكانت التدريبات على مهارة 

ن غري مناسبة التعلم أكثر من التدريبات األخرى هذا ميكالقراءة
يف الرأيي الباحثة إن معيار الكفاءة ٦٤مع التحصيل العلمي.

سيتم من عملية التعلم بشكل التدريبات ال يزال عن املعيار 
ملعيار التخرج. وكذلك  احملدد. وجيب ليطور التدريبات وفقا 

64 Muhammad Nur Fitri, Analisis buku Teks Fasih Berbahasa
Arab 1 Karya H.Darsono dan T. Ibrahim Sebagai Bahan Ajar Bahasa
Arab, Skipsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan
Kalijaga, 2016.
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جيب التدريبات وفقا مع املواد التعليمية لقدرة ترقية الطالب على  
٦٥رات اللغوية.كل مها

املتعلقة ٢٠١٣أن الكفاءة األساسية يف منهج 
لتدريبات يف كتاب "دروس اللغة العربية" إال كفاءة واحدة وهي 
ت بطريقة سفهية بسيطة عن  تقدمي املعلومات والبيا
لعاملني يف املدرسة، املرافق  لنفس و املوضوعات: التعريف 

العنوان، بييت، من يوميات األسرة واألدوات املدرسية، األلوان، 
ملالحظة على قواعد الصحيحة. وجيب ليزيد التدريبات ملهارة 
االستماع ومهارة الكلم ومهارة الكتابة لرتقية قدرة الطالب أن 
للغة العربية  وحتقق أهداف التعلم اللغة  يتواصل شفهيا وكتابيا 

العربية يف الفصل األول املدرسة املتوسطة.

65 Emi Rosyidatul Muhaddiyah, Analisis Butir Soal Latihan
Dalam Buku Durusul Lughah Al-‘Arabiyah Terbitan Kemenag Tingkat
Madrasah Tsanawiyah, Thesis, Fakultas Pendidikan Islam Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga, 2016.
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ل اخلامسالفص
اخلامتة

قد انتهى البجث من حيث مناسبة التدريبات يف كتاب 
ملدرسة ٢٠١٣"دروس اللغة العربية" مبنهج  للفصل األول 

لكفاءة األساسية.  املتوسطة اإلسالمية 

نتائج البحث-أ

إتفاق على حصول البحث عما يتعلق التدريبات يف  
للفصل األول ٢٠١٣كتاب "دروس اللغة العربية" مبنهج 

ملدرسة املتوسطة اإلسالمية مبناسبة مع الكفاءة األساسية، 
وستقدم الباحثة اخلالثة االتية : 

أشكال التدريبات يف كتاب "دروس اللغة العربية" - ١
ملد٢٠١٣مبنهج  رسة املتوسطة للفصل األول 
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اإلسالمية تنقسم إىل أربع مهارات اللغوية هي املهارة 
االستماع واملهارة الكالم واملهارة قراءة واملهارة 
الكتابة. وأما التدريبات على املهارة االستماع وهي 

لة مذكر، يز االصوات مماثلة، التعرف على مجمي
واستماع لألكمل العبارات. واملهارة الكالم التدربتها 
كلمتني  هي احملادثة، وتبادل السؤال واجلواب 
وبثالثة كلمات. وأشكال التدريبات ملهارة القراءة هي 
تكملة اجلملة، إختيار من أجوبة متعددة، فهم 
ألسئلة، االختيار بني  السؤال وتقدمي األجوبة 
الصحيح و اخلطأ، ترمجة من اللغة العربية إىل اللغة 

لصحيح. والتدريبات على اإلندونسية، واخرت الكلمة ا
مهارة الكتابة هي من خالل كتابة اجلملة، ترتيب 
الكلمات العشوائية، حتويل صيغة اجلملة، وأجب 

األسئلة.
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ملعرفة والوجدانية - ٢ إن كل الكفاءة األساسية املتعلقة 
لتدريبات إال كفاءة أساسية واحدة رقم  مناسبة 

ت بطريقة٤.٣ سفهية وهي تقدمي املعلومات والبيا
لعاملني  لنفس و بسيطة عن املوضوعات: التعريف 
يف املدرسة، املرافق واألدوات املدرسية، األلوان، 

العنوان، بييت، من يوميات األسرة.
التدريبات يف  - ٣ والعيوب. واملزا والتدريبات له املز

كتاب كتاب "دروس اللغة العربية" أنه التدريبات يف
ملدخل العملي "دروس اللغة العربية"   قد متيز 

والكفاءة األساسية، التدريبات قد أشبعت على أربع 
املهارات اللغوية هي من مهارة االستماع والكالم 
والقراءة والكتابة، لكل التدريبات تساعد الطالب 
على فهم املواد التعليمية وميارس اللغة العربية جيدة، 
لكل التدريبات له أمثلة لطالب أن يفهم عمل يف
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تدريب، التدريبات ملهارة القراءة متنوعة ويكون 
بية. وكان العيوب الطالب أن يفهم النص العر 

كتاب "دروس اللغة العربية" إن يف التدريبات يف  
التدريبات اإلستماع ما فيه الدليل عن السؤل 
التدريبات وال يف كتاب املعلم أيضا، إن التدريبات ال 

كانت بعض مناسبة مع عملية اكتساب اللغة،  
األخطاء يف كتابة أو امر التدريبات، التدريبات ملهارة 
االستماع والكالم والكتابة ال خمتلفة ومتنوعة، كانت 
التدريب غري مناسبة مع املواد التعليمية وهو يف 
لكفاءة األساسية  الفصل الثايت، التدريبات مناسبة 
ليس يف كل الفصل لكن فصل معني وهي يف فصل 

، ٤.١تدريب للكفاءة األساسية رقم الرابع غري
وجدت يف ٤.٤والتدريب للكفاءة األساسية رقم 

الفصل الرابع فقط.
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اإلقرتاحات-ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة 

االقرتاحات اآلتية :
ينبغي على مؤلف الكتاب أن يكمل التدريبات اليت - ١

لكفاءة األساسية  تقدمي املعلوماتهي ٤.٣يعلق 
ت بطريقة سفهية بسيطة عن املوضوعات:  والبيا
لعاملني يف املدرسة، املرافق  لنفس و التعريف 
واألدوات املدرسية، األلوان، العنوان، بييت، من 
يوميات األسرة، ويزيد نص التدريبات االستماع يف 
الفصل الثالث وجيب مناسبة مع املواد التعليمية، 

دخل أو شكل ويوفر جمموعة التدريبات من امل
ت. اإلجا

ينبغي على وزارة الدينية للجمهورية اإلندونسية أن - ٢
يطور التدريب يف الكتاب التعليمي وخصص يف  



١٠٩

ملدرسة  كتاب "دروس اللغة العربية" الفصل األول 
املتوسطة وفقا ألهداف التعليم والعلم حىت تكون 

معايري كفاءة اخلرجية للغة العربية.   
ني اللغة العربية أن يفهموا التدريبات ينبغي على املعلم- ٣

ملواد التعليمية  لعالج االخطأ منه وغري مناسبة 
والكفاءة األساسية.
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املراجع

املراجع العربية-أ
تطوير منهج تعليم وتقومي )٢٠١٥(ترميذي نينورسى،

: بند دار السالم، اللغة العربية للناطقني بغريها
.أتشية

تعليم اللغة العربية لغري ) ١٩٨٩محد طعيمة، (رشدي أ
ا، مناهخه، وأساليبه، منشورات  الناطقني 

،املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
إيسيكو : الربط.

املرجع يف تعليم اللغة ) ١٩٨٦(رشدي أمحد طعيمة، 
.، مكة : جامعة أم القرىالعربية
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يف تعليم اللغة حتليل الكتاب املدرسيرحيان درويس، 
العربية للمرحلة املتوسطة ( درسة يف منهج 

.٢٠١٧بند أتشية : جامعة الرنري، )، ٢٠١٣

معجم )٢٠٠٤(فادوق عبده فلية وأمحد عبد الفتام الزكي،
مصطلحات الرتبية لفظا واصطالحا، 

.اإلسكندرية : دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

للكتاب الدراسي " دروس حتليل احملتوى دمحم دركون، 
اللغة العربية" ملسروحني واألخرين يف ضوء 

، (ماالنج : جامعة ٢٠١٣املنهج الدراسي 
)٢٠١٧موالن مالك إبراهيم، 

الكتاب )١٩٨٢(رشدي امحد طعيمة،،دمحم كامل الناقة
األساسي تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات 
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املكرمة مكة تقوميه، –حتليله –أخرى إعداه 
.: جامعة أم القرى
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