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 ملخص
 تحليل الكتاب المدرسي في تعليم اللغة العربية للمستوى االبتدائي

 3102متو مع المنهج التعليمى ئمالو  
 دوي ىدايتي

 تغيَت العناصر بأداء التعليم، عناصر يف تظهر التغيَتات 3102ادلنهج التعليمى  تطبيق
مراجعاة وتعاد و وتصاحي   إىل حتتااج اليت اجلوانب تادللحوظا ىذه كشفتالتعليم عملية يف

 حتليااو واسااتنادا علااى ااارح الفااابق،  البا عااة ترءااب علااى أداء البحاا   ااول .وتقااوًن بااالطب 
  من االبدائية بادلدرسة 3102ادلنهج التعليمى الراب  على  للصف العربية اللغة ادلدرسيالكتاب 

 الاااذي العربياااة الكتااااب اللغااة يف واالسااتما  عاااد،والقوا وادلفااردات، القاااراءاة، مااواد حتلياااو خااالل
 مبانهج  Tiga Serangkai نشارتو الاذي وىيودي أءوس ألفو العربية باوالكت يةالد ن رةوز  نشرتو

طر قاااة التحلياااو  وىااذا البحااا  مااان  ااا  ادلكتاااب و شااامو ىاااذا البحااا  باسااات دام .3102
اللغاااااااة  دراساااااااي يف تعلااااااايمالكتااااااااب ادل حتلياااااااووادلوضاااااااو  ىاااااااذه الرساااااااالة العلمياااااااة ىو . احملتاااااااوي

وآلاة ادلفات دمة جلما  البياناات . 3102 التعلايم نهجادلا م  للمفتوى االبتدئي ومالئمتوالعربية
 .عليهاااا احلصااول مت الاايت البيانااات  صاااف مث ادلصااادر ادلوجااودة، ماان ىااذا البحاا  ىااي الو اااائق

, ادلفاردة, الًتكياب, و القاراءة ادلاواد زلتو اات ادلالئماةمعر اة  واألىداف ىذه الرساالة العلمياة ىاو
 .ادلدرسية الكتب جودة وحتد د 3102 مبنهج الراب  للصف العربية الكتاب اللغة يف االستما 

الكتااااب ادلدرساااي يف تعلااايم اللغاااة العربياااة للمفاااتوى  أن وجاااد اساااتنتاجا إىل التحلياااو احملتاااوي،
  Tiga Serangkai ونشارت وىياودي أءاوس العربياة باوالكتا ياةالد ن رةوز  نشرتو الذياالبتدائي 

 مناساابُت الكتابااان ىااذان .الدراسااي ادلناااىج متطلبااات موضااو  ماا  تتوا ااق ال مااواد ىناااك بعاا 
ىنااااك  اجاااة إىل مراجعاااة و  لكااان, .اإلبتدائياااة ادلدرساااة يف العربياااة اللغاااة تعلااايم يف لالسااات دام

 . 3102 التعليم تصحي  بتعد و ادلنهج
  3102 التعليمى منهجال، مدراسيال كتابالالكلمات المفتاحية: تحليل، تناسب، 
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 رشعا

                                   

                             

Artinya : 

1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
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 إىداء

احلمد هلل الذي ختم الرسول مبحمد، صلى اهلل عليو وسلم، وختم الكتاب بالقرآن 

ويف إدتام ىذه الرسالة العلمية  صلت  الكرًن، وجعو العربية لفان ىذا الد ن اخلامت.

 البا عة على ادلفاعدة من اآلخر ن، لذا أىد ت ىذه الرسالة العلمية إىل:

احلاجة سارجيم احلبيبة اليت تصلي دائما يل والدي احلاج جا يم خامد والديت  .0

وتعطيو  بها وحتفيزىا  ىت أستمر يف معر ة معٌت احلياة، ألهنم ال  شعرون بادللو 

 لتو َت الدا   يل،  ىت  كون التعلم صحيًحا وال  لعبون األلعاب.

أخي الكبَت أمحد زمراين، ادلاجفتَت الذ ن  دعمون وحيمفون دائًما للحماسة  .3

  لي أبًدا.وعدم الت

أصدقائي احملبوبة "ءيتوك ليندري" دوي، أمي، أوجي، نورل، وزلفي، الذ ن  .2

  عطونٍت دائما التشجي .

 أصدقائي مفتأجرة احملبوبة كعائليت العانية الذ ن  عطيٍت  با وحتفيزا. .4

، الذ ن  دعمون وحيمفون دائًما للحماسة وعدم 327أصدقائي يف األسلحة   .5

 الت لي أبًدا.



 

 ه
 

بندار  4بادلدرسة االبتدائية  93يف تطبيق عملية التدر س الفرقة أصدقائي  .6

 دلبونج، الذ ن  دعمون وحيمفون دائًما للحماسة وعدم الت لي أبًدا.

 صد قيت احلميم سييت ىا اضلة اليت  عطونٍت دائما التشجي . .7

 واجلامعة احملبوبة .8
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 ةترجمة الباحث

  ةالعانيا بناتال وىايم.  0998من ناو مبَت  13 تنجاموس يفدوي ىدا يت  تولد

 م.ي واألم احلاجة سارجيامن األب احلاج جاًن خامد

بانااااد ج  0 درسااااة اإلبتدائيااااة احلكوميااااةيف ادل ة وقاااات صاااابيانوالبا عاااا لقااااد در ساااات

 وصااالتمث   يالد اااة،م 3101ىف الفااانة  هادراسااات تنتهاااوا أجاااونج، ساااووه، دلباااونج الغاااري

 ادراساته تنتهااو    االناوار ءفاتي  تنجااموس,مطلا ادلدرساة ادلتواساطة إىل ادراساته ةالبا ع

مطلا  االناوار ءفاتي   ادلدرساة العانو اة إىل ادراساته ةالبا عا وصالت .مثم 3102ىف الفنة 

 امعااة راد اان إنتااانجب .و بعااد كلاات التحااقم 3106ىف الفاانة  ادراسااته تنتهاااو  تنجاااموس

 بيااة ىف قفاامالًت   كليااة  ةالبا عاا تم. و أخااذ 3106النبااوج ىف الفاانة  اإلسااالمية احلكوميااة

  . ىت ىذه الفنة اللغة العربية تعليم
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 كلمة شكر وتقدير 

احلمااد هلل الااذي علاام بااالقلم، علاام اإلنفااان مااا    علاام، والصااالة والفااالم علااى 

النب األمي خَت األناام، سايدنا و بيبناا زلماد، قاد أخرجناا مان ظلماات إىل ناور اإلساالم، 

   وعلى آلو وأصحابو مصابي  الظالم. 

علااى  لحصااوللالالزمااة  بعاا الرسااالة العلميااة ااارطا ماان  هكااان وضاا  ىااذوبعااد،  

يف إدتاام و  دلباونج، راببناد باجلامعاة اإلساالمية  احلكومياةيف ااعبة الًتبياة  ور سالبكاالدرجاة 

 أن يل  ليااق ولااذالت ،علااى ادلفاااعدة ماان اآلخاار ن ةالبا عاا ت صاال العلميااةالرسااالة  ىااذه

وجز اااو العر ان إىل كو من وجهٍت، وعلمٍت، وأخاذ بيادي يف سابيو أقاادم بابالغ االمتاانان، 

الاااااادكتور احلاااااااج األسااااااتاك  سااااااعادةوأخاااااا  بااااااذلت إىل ،  العلميااااااةالرسااااااالة  هإصلاااااااز ىااااااذ

 بونج.ار دلبنداحلكومية امعة اإلسالمية اجل رئيس ،ادلاجفتَت ،ير زلمد.مق

 ، ميد، ادلاجفتَتدكتوراندوس، عبد احلكما أقدم خبال  الشكر والتقد ر إىل الفيد 

 فان إراااده يل وتوجيهاتاو  اىت أساتطي  إدتاام ىاذه   هدالذي  بذل جها األولادلشرف ك

 من اهلل  فن العواب والرعا ة.    ا له ، الرسالة العلمية

، أكماااان اااااه الااادكتورالفااايد  وأقااادم كاااذلت جبز اااو الشاااكر واال اااًتام والتقاااد ر إىل 

 ااىت أسااتطي   إرااااده يل وتوجيهاتااو  فاان ه هاادبااذل ج ذيادلشاارف العاااين الااادلاجفااتَت ك

    .     فن العواب والرعا ة من اهلل  ا،  لهالرسالة العلميةإدتام ىذه 
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يل  ااد العااون يف مفااَتيت  قاادم جبز ااو الشااكر إىل كااو ماان مااد  ويف النها ااة  فاارين أن أ

 .مأاكرىم مجيعاً وأدتٌت من اهلل عز وجو أن جيعو كلت يف مواز ن  فناهت، العلمية

  

 3131 ما و10 بونج,بندار دل

 ةالبا ع

 

 دوي ىدا يت
       .0600131001قي درقم ال
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 الباب األول
 مقّدمة

 مصطلحات البحث .أ 

 البا عة  ،الرسالة ىذه عنوانعن   هم سوء لتجنبو  لفهم وىلاأل طوةاخل

حتليو الكتاب ادلدرسي يف " : ىوذه الرسالة ذلادلوضو  تأيت مبصطلحات البح . و 

".  3102مالءمتو م  ادلنهج التعليمى تعليم اللغة العربية للمفتوى االبتدائي و 

 ىذا البح  على النحو التايل:   ادلصطلحات وصفوأما 

 احلالة قيقة  دلعر ة أ عال، مقاالت، شكوب حلدث حتقيق ىو حتليو

 العنوان ذاذل التناسب لتحليوبا وأما الغرض 0.منها وجزء ادلشكلة موقي و وأسباهبا 

 نهجباادل الراب  للصف الدراسة اللغة العربية باكت يف ادلواد عن تناسب التحقق ىو

3102.  

 آخر عٌتوادل. للمطابقة ختض  الكبَت اإلندونيفي القاموس يف مالءمة

 تركيبات النغمات، التفامهات، اآلراء،  ول( الصلة) االنفجام ىو للمطابقة

                                                             
1
 KBBI Online 
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 الكتب يف ادلادة بُت التوا ق ىي ىنا وادلعٌت التناسب 3.كلت أابو وما األلوان،

 .ادلفت دمة ادلناىج يف األساسية والكفاءات األساسية الكفاءات م  العربية

 حيتوي  ي  ترتيبو  تم الذي كتاب ىو (text book) الكتاب ادلدراسي

 التعلم مليةع عند الدرس  همعلى  بفهولة ةبالطل  تمكن  ىت ادلوضو  مادة على

إىل  ادلواد تقدًن يف ادلعلم لدي إ دى الداعمة ىي ادلدرسية الكتب 2.ادلعلم بتوجيو

 واسعة ماد ة إراادات على سيحصو التعليم منفذ تكون ادلعلم ألن الطلبة

 يف مهًما دورًا وتلعب ادلواد اللتقاط ةبالطل  هم تؤ ر ادلدرسية الكتب . أنوواضحة

 .التعلم

 09 ادلادة بشأن 3112 لعام 31 رقم للقانون و ًقا ،3102 نهجوأما ادل

 ادلتعلقة والًتتيبات اخلطط من رلموعة ىو ادلنهج  إن الوطٍت، التعليم نظام من

 لتنظيم توجيهية كمبادئ ادلفت دمة والطرق التعلم ومواد واحملتوى باألىداف

 4.معينة تعليمية أىداف لتحقيق التعلم أنشطة

                                                             
2
 Ibid., 

3
 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Analisis Text Book 

Pelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1988), hlm. 9. 
4
 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 
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 تعليم على  ركز الذي نهجادل ىو 3102 هجنأن ادل موليفا،عند و 

 ادلفتوى يف األساس سيكون الذي األساسي ادلفتوى يف وخاصة الش صية

 يف نشطُت  كونوا وأن ادلادة،  همعلى  ةبالطل ُ طلب ،ىذا ادلنهج يفو  5.التايل

 .عايلال نضباطالاأخالق الكردية و ولد هم التقدديية والعروض ادلناقشات

"حتليو   ول الرسالة عنوان من لغرض ا ،رح الفابقواستنادا على ا

مالءمتو م  ادلنهج الكتاب ادلدرسي يف تعليم اللغة العربية للمفتوى االبتدائي و 

كتاب الدراسية اللغة العربية  من ادلواد تناسب حتقيق إجراء ىو"  3102التعليمى 

 .3102 ادلنهجب اإلبتدائية للمدرسة

 أسباب اختيار الموضوع .ب 

 باختيار موضو  ىذه الرسالة ىي: ةد   البا عتسباب اليت أما األ

 موضوعية أسباب .0

 علاااااى 3102 تعليمااااىال للمناااااىج العربيااااة كتاااااب ادلدرساااايال ا ُتفاااات دم  ( أ

 الااايت تقر بًاااا ابتدائياااة مااادارس مجيااا  يف تعليمياااة كماااواد اآلن واسااا  نطااااق

 .إندونيفيا يف 3102 التعليمى نهجادل تطبق

                                                             
5
 Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013,Bandung:Rosda Karya 

Offset,2014 
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 كاتية أسباب  .3

 أدبيااااات ىناااااك ادلشااااكلة، ىااااذه يف  حصااااها مت الاااايت اجلوانااااب ىلإ اسااااتناًدا (أ 

 .الدراسة ىذه يف كمرج  است دامها ديكن داعمة

 .ادلعلمُت و الًتبية كليات يف البا عة يمتعلب تطابق الرسالة ذهذل وضو ادل (ب 

 سااابقة دراسااات ىناااك كاناات ألنااو ادلشااكلة ىااذهرءباات البا عااة لتبحاا   (ج 

 .لفادلؤ  أجراه الذي بالبح  صلة كات

 خلفية البحث .ج 

 للتعباَت العارب  فات دمها الايت اجلماو ىاي الغال اُت،عناد  العربية للغةأن ا 

 العااارب  فااات دمها مجلاااة ىاااي العربياااة اللغاااة 6.ومشااااعرىم أ كاااارىم أىاااداف عااان

 .وكتابًيا افهًيا لآلخر ن وادلشاعر األ كار نتائج إل صال

 الكتاااب ىااي الاايت القاارآن لغااة كلاات، يف مبااا حتمااو ادلفااندات العربيااة اللغااة 

. ادلفالمُت ولغاة الاد ن لغاة احلاد  ، لغاة العا ، أضلاء مجي  يف للمفلمُت ادلقدس

 أن باإلضاا ة إىل كلات. عباادة كلغاةكاو  اوم     العربياة اللغاة  فت دمون ادلفلمونو 

                                                             
6
 Mustafa al- Ghalayin, Jami‟ ad-Durus al-„arabiyah jilid I. (Beirut: Dar al-kutub al- 

„ilmiyah, 2005), hal. 7 
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. أخارى دولياة لغاات مخاس كماا اآلن ادلتحادة لؤلمام الرمسية اللغةمن  العربية اللغة

 7.وطنية كلغة األوسط الشرق يف لةدو  33 كلغة تفت دم

 التعلايم عاا  يف مهماة مكاناة حتتاو الايت ادلوضاوعات مان العربياة اللغة تعد 

 مفاتو ات علاى والعاماة اخلاصاة التعليمياة ادلؤسفاات مجيا  قامات لقد. إندونيفيا

  تمااى مبا تدر فها جيب كمادة العربية اللغة بتدر س الدراسية الربامج من معينة

 العربيااة اللغااة اإلسااالمية، العااايل التعلاايم مؤسفااات يف خاصااة. األخاارى دادلااوا ماا 

 إضاا ًيا وقتًاا دتان  اجلامعاات بعا  أن  اىت 8.ةبالادي طل تدر فها جيب مادة ىي

 .التعليمية الربامج جلمي  تو َتىا  تم واليت العربية اللغة لتعلم للطالب

 اإلندونيفاية تعلام عان أكيادبالت خيتلاف إندونيفايا معاو لنااطقُتا لغاَت العربية تعلم

 يف لاذلت. أوىل كلغاة األم لغاة بعاد  انياة لغاة أو أجنبياة لغاة ىاي العربياة اللغة ألن

 واألسااااااليب ادلنااااااىج ماااان سلتلاااااف تعلاااام ىنااااااك  كاااااون أن جيااااب ،التعلااااايم عمليااااة

  ااااىت مطبوعااااة أو إلكًتونياااة وسااااائط اااااكو يف الاااتعلم ووسااااائط واالساااًتاتيجيات

 .نقلها سيتم اليت ادادلو   هم من الطالب  تمكن

                                                             
7
 
7
 Ubaid Ridlo, Bahasa Arab Dalam Pusaran Arus Globalisasi: Antara Pesismisme Dan 

Optimisme,Al-Ihyaul „Arabiyah,vol.1,no.2(2015)h.211 
8
 H.M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi, dan Media, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 158. 
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 خااالل ماان عااام بشااكو العربيااة اللغاة ميتعلاا عمليااة يف النجاااح حتد ااد  اتمو  

 واألساااليب وادلناااىج التحتيااة والبنيااة وادلرا ااق ةلبااوالط ادلعلاام: كلاات يف مبااا ادلتغااَتات

 وىااو ادلدرسااي الكتاااب للغا ااة اذلامااة ادلتغااَتات بااُت ماان. وءَتىااا اإلعااالم ووسااائو

 ادلااواد توز اا  وديكاان  همهااا القااارئ علااى  فااهو بطر قااة ترتيبهااا  ااتم تقليد ااة وساايلة

 الكتااب ألن الااتعلم عمليااة عاان ادلدرسااية الكتااب  صااو ديكاان ال. نقلهااا ساايتم الايت

 ىااي ادلدرسااية الكتااب جانااب إىل. ادلااواد توصاايو يف للمعلمااُت دليااو ىااي ادلدرسااية

 .ةبالطل تعلم صلاح  إىل إاارة أ ًضا

 3102 التعليمااى نهجادلاا سااياق يف التعليميااة دلوادبااا اخلاصااة ادلااواد نشاار مت 

 وما . ادلعلام وكتااب ةلباالط كتااب يف عرض  ما. الوطنية الًتبية وزارة من بالكامو

 ءالبًاا تظهار الايت وادلشكلة. ادلواد لتطو ر ادلعلم إلنشاء  اجة ىناك تزال ال كلت،

 جااًدا داعمااة يةالدراساا الكتااب ماان العد ااد يف  ادلقدمااة ادلااواد تكااون ال عناادما ىااي

 .احلالية لؤلىداف و ًقا الدروس إتقان من  تمكنوا  ىت ةبللطل

 لاذا ،ةباالطل لعمار مناسابة ليفات ادلفت دمة واللغة منهجية، أقوأن عرض ادلواد  

 ادلدرساية الكتب من العد د اكتشاف من  تض . أخرى ومشاكو  همها  صعب

 علام تطاو ر علاى  اؤ ر أن ديكان ىاذا باالطب .  ا شاة ءاَت أااياء علاى حتتوي اليت

 .ادلتداولة الكتب مراجعة جيب مث. للطالب النفس
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حتليااو   ماادى  ااول البا عااة اأجراىاا الااذي األوىل البحاا  نتااائج علااى بناااءً  

مالءمتااو ماا  ادلاانهج الكتاااب ادلدرسااي يف تعلاايم اللغااة العربيااة للمفااتوى االبتاادائي و 

 والكفااااءة احملور ااة لكفااااءةا ماا  تتوا اااق ال مااواد  وجاااد  اازال ال ، 3102التعليمااى 

   .3102 نهجكما ورد ىف ادل  األساسية

 العربياااة الكتاااب يف موجاااودة البا عاااة عليهاااا  صاااو الااايت األولياااة البياناااات 

 متطلباات ما  تتوا اق ال ماواد ىنااك ،( Tiga serangkai)تيجا ساَتصلكاي  ادلنشورة

. ابتدائياة ساةمدر  الرابا  للصاف العربياة ادلاادة نطااق يف مذكور كما 3102 منهج

 أ اراد الفاادس بالفصو اخلاصة ادلواد تتناول ،3102 التعليمى نهجادل إىل استناًداو 

  نشرتو الذي العربية اللغة كتاب حيتو     ادلفردات، مادة يف لكن. ادلنزل يف األسرة

 .الد ن وزارة
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 0. 0الصورة 

 يف ةلبااااالط أو للمعلاااام يف احلقيقااااة كمرجاااا   ادلدرسااااية الكتااااب اختيااااارأن  

  اىت كلات  اتم. الاتعلم عملياة تنفيذ قبو للغا ة مهًما أمرًا العربية اللغة تعلم عملية

 تعتماد ال. وساهو صاحي  بشكو الطالب بككتا ادلفت دم الكتاب  هم ديكن

 أ ًضاا تعتماد باو  حفاب،  ياو ادلوجاودة ادلواد زلتوى على ادلدرسي الكتاب جودة

 9.الطفو عمر نميةلت الكتاب يف ادلفت دمة اللغة أمهية على

 ادلدرساااية، الكتاااب واسااات دام اختياااار يف اساااًتاتيجيات إىل  اجاااة ىنااااك 

 ىيئاة أعضااء أو ادلادارس أن ىاو كلات من الغرض. القياسية ءَت أو القياسية سواء

                                                             
9
 Masnur Muslich, Text Book  Writing Dasar-Dasar Pemehaman,Penulisan, Dan 

Pemakaian Buku Teks, (Jakarta:Ar-Ruzz Media, 2010). h.24 
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 ا تياجاااات مااا  تتوا اااق الااايت الدراساااية الكتاااب اختياااار يف سلطئاااُت ليفاااوا التااادر س

 مجياا  اسااتوىف كتاااب بالفعااو ىااو احملاادد الكتاااب أن  عااٍت وىااذا. وتطااورىم ةبااالطل

 01.كمرج  ادلفت دمة ادلعا َت

 ىاو اإلبتدائياة ادلدرساة يف العربياة اللغاة ميتعل يف ادلفت دم الكتاب ،واآلن 

 وزارة نشااارتو 3102 الدراساااية للمنااااىج علماااي مااانهج مااا  عاااري مدرساااي كتااااب

 الكتاااااب ىااااذا اساااات دام مت وقااااد. 3104 عااااام يف إندونيفاااايا مجهور ااااة يف الااااد ن

 التعليمااى هجادلاان نظااام اساات دمت الاايت ابتدائيااة ماادارس مجياا  يف إلزامااي ككتاااب

 ىااذا يف للبحاا  الكاتااب اعتبااارات أ ااد وىااذا. إندونيفاايا أضلاااء مجياا  يف 3102

 .الكتاب

 " بعناوان    تبإجراء  البا عة رءبت ،لبح  قبلوا خلفية إىل استناًداو  

مالءمتااو ماا  العربيااة للمفااتوى االبتاادائي و  حتليااو الكتاااب ادلدرسااي يف تعلاايم اللغااة

 ". 3102ادلنهج التعليمى 

 

 

 

                                                             
10 Ibid.,h.243 
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 البحث زيركت .د 

حتليو الكتاب  "  ول النقاش البا عة  ددت البح ، خلفية إىل واستناداً 

ادلدرسي يف تعليم اللغة العربية للمفتوى االبتدائي ومالءمتو م  ادلنهج التعليمى 

 :إىل أربعة اجملال، كما  لي ىذا البح   ركز وأما الًتكيز ". 3102

 صف الراب اللغة العربية للكتاب ادلدرسي لايف  القراءة مادةمالءمة  .0

 .3102  ادلنهج التعليمى م االبتدائي

 صف الراب اللغة العربية للكتاب ادلدرسي لايف ادلفردات  مادة مالءمة .3

 .3102  ادلنهج التعليمى م االبتدائي

 صف الراب اللغة العربية للادلدرسي  كتابلايف  الًتكيب مادة مالءمة .2

 .3102  ادلنهج التعليمى م االبتدائي

 صف الراب اللغة العربية للكتاب ادلدرسي لايف  االستما  مادة مالءمة .4

 .3102  ادلنهج التعليمى م االبتدائي

 أسئلة البحث .ه 

 أيت مبشكلة البح  كما  لي:ت ةبناء على تركيز البح  ادلذكور،  البا ع

 صف الراب اللغة العربية للكتاب ادلدرسي لايف  القراءة مادةمة كيف مالء .0

 ؟ 3102  ادلنهج التعليمى م االبتدائي



00 

 

 

 

صف اللغة العربية للكتاب ادلدرسي لايف ادلفردات  مادة كيف مالءمة .3

 ؟  3102  ادلنهج التعليمى م االبتدائي الراب 

صف ة للاللغة العربيكتاب ادلدرسي لايف  الًتكيب مادة كيف مالءمة .2

 ؟ 3102  ادلنهج التعليمى م االبتدائي الراب 

صف اللغة العربية للكتاب ادلدرسي لايف  االستما  مادة كيف مالءمة .4

 ؟ 3102  ادلنهج التعليمى م االبتدائي الراب 

 أىداف البحث  .و 

 وهتداف ىذا البح  كما  لي:

 الراب  صفاللغة العربية للكتاب ادلدرسي لايف  القراءة مادةمعر ة مالءمة  .0

 .3102  ادلنهج التعليمى م االبتدائي

صف اللغة العربية للكتاب ادلدرسي لايف  الًتكيب مادة معر ة مالءمة .3

 .3102  ادلنهج التعليمى م االبتدائي الراب 

صف اللغة العربية للكتاب ادلدرسي لايف  الًتكيب مادة معر ة مالءمة .2

 .3102  ادلنهج التعليمى م االبتدائي الراب 

صف اللغة العربية للكتاب ادلدرسي لايف  الًتكيب مادة  ة مالءمةمعر  .4

 .3102  ادلنهج التعليمى م االبتدائي الراب 
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 منافع البحث .ز 

 ىف ىذا البح  على النحو التايل: الىت ترد الوصول وأما منا   البح 

 نظر ا .0

اليت تتعلق  الًتبية اللغة العربية، خاصة  الرليف  ز ادة معلومات واخلربات

 الكتاب ادلدراسي كمادة التعليم يف عملية التعليم اللغة العربية. ب

 علميا .3

 لتطو ر كفاءة الكتب ادلدراسي اللغة العربية. عتباراال (أ 

ادلدخو لدي كاتب الكتب واحلكومية اليت  نظم الًتبية ليهتم  اجة عا   (ب 

 الًتبية ادلناسبة مبوقعية  الية. 

 منهج البحث  .ح 

 األىداف لتحقيق علمية    يف إجراؤه م ت أسلوب الذي ىو نهجادل 

 طر قة ىو البح  منهج إن كما ارح أري كونتوا،. الدراسة يف احملددة

 األساليب  لي  يما 00البيانات البح . مج  البا   عند  فت دمها

 .البح  ىذا يف ادلفت دمة

 
                                                             

11
 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek(Jakarta : Rineka 

Cipta, 2013) h. 136 
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 مدخل البحث .0

 ارنةوادلق والتوليف والتحليو والقياس البيانات جلم  عملية ىو البح  

  عي بتصميم البح  طر قة تتميز. األلغاز وارح العالقات عن والبح 

 إجابات تقدم أن وديكن مناسبة    طر قة على احلصول إىل وهتدف زلدد،

 03.البح  ألسئلة زلددة

 م  اختبار ءَت تقنية ىو ىذا البح  يف البا عة است دمها الذي والنهج 

 أن ديكن اليت. الن  زلتو ات وحتليو جلم  طر قة وىي احملتوى، طر قة حتليو

 الرسائو من سلتلفة وأاكال رمز ة وأ كار صور ومعاين كلمات بشكو تكون

 وادلفتندات الرمسية، الو ائق وحتليو جتمي  إىل التحليو ىذا  هدف. ادلفلمة

 ونتائج والفياسات التشر عية الو ائق سواء وصحتها، صحتها ضمان  تم اليت

 النظر ة ، ادلدرسية الكتب على التحليو إجراء أ ًضا ديكن. البحوث

 .والتجر بية

                                                             
12

 Nana Syaodih Sukmadinata,Metode Penelitian Pendidikan.,(Bandung:PT.Remaja 

Rosdakarya,2016).h.52 
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 سلتلف بُت والعالقة وادلوقف ادلعٌت معر ة إىل التحليو نشاط  هدف 

 اليت أو حتدث اليت واأل داث واألنشطة والربامج والفياسات ادلفاىيم

 02.تأ َتىا أو نتائجها أو  وائدىا لتحد د حتدث،

 :راصلكيو ووالُت ىيعند   احملتوى حتليو واخلطوات

 حتقيقها جيب زلددة أىدا ًا البا    صيغ (أ 

 بالتفصيو ادلهمة ادلصطلحات  دد  (ب 

 حتليلها ادلراد الو دة حيدد (ج 

 الصلة كات البيانات عن  بح  (د 

 البيانات ارتباط كيفية لشرح مفاىيمية أو عقالنية عالقات إنشاء  (ه 

 باألىداف

 عينة لفحب الت طيط (و 

 التفاصيو من شلكن قدر أكرب البا    صيغ أن بعد ، الفئة ترميز صياءة (ز 

 الفئات صياءة إىل حيتاج دراستو، ادلراد للمحتوى احملتملة اجلوانب عن

 04. حصها ليتم الصلة كات

                                                             
13

Ibid.,h.81 
14 Sulkhan Sofyan,Materi dan Metode Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan 

Ditinjau Dari Prespektif Catur Pusat Pendidikan,(Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta,2015)h.43 
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 البحث تصميم .3

 والبح . ادلكتب البح  ىو البا عة تفت دمها الذي البح  أن نو 

 نم البيانات مج  خالل من البا   البح  الذي  بح  ادلكتب ىو

  إن احلالة ىذه ويف 05.كلت إىل وما وادلقاالت واجملالت الكتب مصادر

الدراسية اللغة العربية ادلناىج  كتاب لدي البا عة ىو البح  موضو 

 .اإلبتدائية ادلدرسة الراب  للصف 3102

 البيانات مصادر .2

 األولية البيانات مصدران مها مصادر البا عة البح  است دمت ىذا ويف

 .العانو ة اناتالبي ومصادر

 األولية البيانات مصادر ( أ

 جامعي إىل مباارة البيانات  و ر بيانات مصدر ىي األولية البيانات

 ككائنات اجملمعة البيانات است دام  تم وبالتايل البا عُت، أو البيانات

 كتب: الدراسة ىذه يف األساسية البيانات مصادر تشمو 06. عية

 ادلدرسة الراب  الفصو 3102 العربية اللغة منهج ادلدرس وكتب الطالب

                                                             
15 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 

2007),h. 85  
16

 P. Ratu Ile Tokan,Manajemen Penelitian Guru,(Jakarta:PT Grasindo Anggota 

IKAPI,2016).h.75 
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 العربية اللغة أ ب كتاب ، 3104 يف الد ن وزارة نشرتو الذي اإلبتد ة

تعليم اللغة العربية،  ،Serangkai نشرتو الذي 3102 الراب  الفصو منهج

 احلميد ادلدخو، ادلنهج، اإلسًتاتيجية، ادلادة، والوسائو خلقو عبد

. العربية اللغة يف التعليم الكتاب دداةع ال مقتضرات أاتاريت وآخرون،

 ن  وكتابة اهلل عبد ومو ق القشَتي للكاتب الوطنية اجلامعة: كواالدلبور

 مصل  دلفنور كتاي

 العانو ة البيانات مصادر  ( ب

 اليت بادلعلومات تفميتها ديكن أو العانية ادلعلومات ىي العانو ة البيانات

 ذلذا العانو ة ادلصادر. 07ادلوقعية اتادلعلوم عن وادلفؤولية الفلطة ذلا ليس

 الكتب بتحليو ادلتعلقة واألطرو ات واجملالت الكتب ىي البح 

 ادلدرسية.

 البيانات جمع إجراء .1

 ادلعلومات على للحصول البا عة هبا تقوم اليت البيانات مج  أن إجراءات

 ومراجعة مج  خالل من البيانات جلم  تقنية ىو التو يق. التو يق خالل

                                                             
17

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2004).h. 89 
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 مت اليت الو ائق بالطب  08.اإللكًتونية أو ادلصورة أو ادلكتوبة سواء فتندات،ادل

 إىل الو يقة ىذه هتدف. الدراسة زلو بادلوضو  و يًقا ارتباطًا ترتبط مجعها

 .والعانو ة األولية البيانات مج 

 البيانات تحليل إجراء .5

 لفئاتوا األمناط يف البيانات و رز تنظيم عملية ىو البيانات حتليو 

 صياءة وديكن ادلواضي  على الععور ديكن  ي  األساسية الوصف وو دات

 يف ادلفت دمة والتقنية 09.البيانات اقًت تو الذي النحو على العمو  رضيات

 ىي ادلفت دمة البيانات ألن اإل صائية ءَت البيانات حتليو ىي الرسالة ىذه

 .األرقام تفت دم ال نوعية بيانات

 حتليو طر قة ىي الدراسة ىذه يف ادلؤلفون ست دمهاا اليت الطر قة 

 يف تكون أن ديكن واليت. الن  زلتو ات وحتليو جلم  طر قة وىي احملتوى،

 الرسائو من سلتلفة وأاكال رمز ة وأ كار صور ومعاين كلمات اكو

 ن  وصال ية صحة حتد د ىو ىذا التحليو نشاط من الغرض 31.ادلفلمة

                                                             
18 Ibid.,h.221 
19 Albi Anggito,Johan Setiawan,Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi:CV 

Jejak,2018).h.182 
20

 Stefen Stischer, dkk, Metode Analisis Teks & Wacana, terj Gazali dkk, (Jogjakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009), h. 97.  
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 للصف العربية الكتب ىو حيلو يف ىذا البح  ادلضو  اليت وكان .مضمون

 . 3102 بادلنهج اإلبتدائية ادلدرسة الراب 

 و ميليس منوكج بيانات حتليو ىي البا عة هبا تقوم اليت البيانات وحتليو 

 البيانات، ومج  ىي، النموكج ذلذا و ًقا البيانات حتليو وأنشطة ىوبَتمان،

 .قيق البياناتالبيانات، وحت وعرض البيانات، وختفي 

 (البيانات مج ) البيانات مج  (أ 

  قوم احلالة ىذه يف البيانات مج  ىو دراسة كو يف الرئيفي النشاط

 كهدف ستجعو اليت. العربية الكتب من البيانات جبم  البا  

 .التحليو

 ادلعلومات  ختفي   (ب 

 أو بت في  البا عون  قوم ، ادلكتبة من البيانات البا عون جيم  أن بعد

 سَتكز ىنا. للتحليو كمواد است دامها ديكن اليت البيانات ي تل 

 الفصو 3102 العربية ادلناىج كتاب وىو أال وا د، تركيز على ادلؤلف

 .إبتداء مدرسة الراب 

  البيانات عرض (ج 
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 التالية اخلطوة  إن ، البح  تركيز ووجدت البيانات تل ي  مت أن بعد

 سلتصرة، أوصاف اكو يف تالبيانا تقدًن ديكن. البيانات تقدًن ىي

. اابو وما انفيابية، وسلططات الفئات، بُت وعالقات وسلططات،

 .الفردي الن  ىو النوعي البح  يف البيانات لتقدًن است داما األكعر

 حتقيق البيانات  (د 

 ، مؤقتة تزال ال ادلقدمة األولية االستنتاجات أن ىي التالية اخلطوة

 من التالية ادلر لة تدعم قو ة أدلة ىعل الععور  تم   إكا تتغَت وسوف

 ، صاحلة بأدلة مدعومة البيانات كانت إكا كلت، وم . البيانات مج 

 30مو وقة. استنتاجات ىي ادلقدمة االستنتاجات  إن

                                                             
21 Sugiyono,Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung:ALFABETA CV,2018).h.132-141 
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 سيدر الم الكتب .أ 

 سيدر الم الكتب مفهوم .0

 وادلواقاف وادلهاارات ةادلعر ا مان العر ضاة اخلطاوط يف التعليمياة ادلواد تتكون

 دتااااياً . احملااددة الكفاااءة معااا َت حتقيااق أجااو ماان ةبااالطل  تعلمهااا أن جيااب الايت

 ادلااااواد تقفاااايم أ ًضاااا ديكاااان ، الكفاااااءة معاااا َت جوانااااب ماااان سلتلفاااة أنااااوا  مااا 

 ادلعر ياة اجلواناب تقفايم ديكان. ونففاية وعاطفياة معر ياة جوانب إىل التعليمية

 وادلبااااادئ وادلفاااااىيم احلقااااائق: وىااااي أنااااوا ، أربعااااة إىل بالتفصاااايو الااااتعلم دلااااواد

 .واإلجراءات

 واألمسااء، ، األااياء أمسااء اكو يف مواد ىيأي ادلوقعية  ادلواد احلقية (أ 

 وأمساااء التارخييااة، واأل ااداث والرمااوز، األااا اص، وأمساااء واألماااكن،

 .كلت إىل وما كائن، مكونات أو أجزاء

 زلتااااوى طبيعااااة، عر ااااف،ت  هاااام، اااااكو يف مااااادة ىااااي النظااااري ادلااااواد (ب 

 .اخلاصة الفمات ، التصنيف ، التعر ف ، التعر ف. أساسي
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 مفالمات ، صيغ ، مقًت ات اكو يف مواد ىي ادلاد ة ادلبادئ أنوا  (ج 

 .نظر ات ، مناكج ، مأ ور قول ،

 33.بالًتتيب ما بشيء للقيام خطوات اكو يف مادة ىو اإلجراء و ن (د 

. الاتعلم أنشاطة يف تفليمها أو ليميةالتع ادلواد تدر س جيب ادلعلم،  ي  من

 حتقياق أجاو مان ةباالطل مان التعليمياة ادلاواد دراسة جيب ، الطالب  ي  من

 أدوات باساات دام تقييمهااا ساايتم الاايت األساسااية والكفاااءات الكفاااءة معااا َت

 .التعليمي اإلصلاز مؤارات على بناءً  جتميعها مت اليت التقييم

 جتعااو بطر قااة مرتبااة موضااو ، علااى حيتااوي كتاااب ىااو  درساايادل الكتاااب

 الكتاااب. ادلعلااام مااان بتوجياااو الاااتعلم عملياااة يف ادلاااواد بفاااهولة  فهماااون ةباااالطل

 منفاذ بصفتو ادلعلم ألن ةبللطل ادلواد تقدًن يف ادلعلم مراقب أ د ىي ادلدرسي

 الكتاااااب تاااااؤ ر. وواضاااااحة واساااااعة ماد اااااة إرااااااادات علاااااى سيحصاااااو التعلااااايم

 32.ميالتعل يف مهًما دورًا وتلعب ادلواد تقاطال يف ةبالطل  هم على سيدر ادل

 يف مدرساااية ككتاااب اسااات دامها  اااتم الااايت الكتاااب ىاااي سااايدر ادل الكتاااب

 ألءاااراض رلااااالهتم يف خااارباء  عااادىا قياساااية كتاااب وىاااي معيناااة، دراساااية رلااااالت

                                                             
22

 Syafruddin Nurdin,Adriantoni,Kurikulum Dan Pembelajaran, ( Depok: PT. Raja 

Grafindo, 2016), h. 102-103 
23

 Sutri Rahmah,Miftahur Rohman,Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Madrasah Aliyah 

Kurikulum 2013,arabiyatun,:jurnal pendidikan bahasa Arab,vol.2,no.2 (2018)h.144-145 
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 يف أو ادلااادارس يف ساااواء  همهاااا هااسااات دم علااى و فاااهو مناسااابة وىاااي تعليميااة،

 34.التعليم برنامج دعم نم  تمكنوا  ىت اجلامعات

 الكتااب تعااد ، 3106 عااام يف والعقا ااة التعلاايم لااوزارة 8 رقاام لنظااام و ًقااا

 ءااَت الكتااب وتعااد ، الدراسااية ادلناااىج تنفيااذ يف الرئيفااية التنفيذ ااة األداة اساايدر ادل

 ،علاااموادلة بااالااادي طل الاااتعلم وتطاااو ر وتقيااايم تنفياااذ لتفاااهيو داعماااة أداة ادلدرساااية

 و اااااادة يف الساااااات دامو ادلناسااااااب الكتاااااااب معااااااا َت بيااااااةتل علاااااايهم جيااااااب لااااااذلت

 التعليمياة الو ادة خادمات أااكال مان اكو أ ًضا يى الكتاب ادلدرسي.تعليمية

 ةباااااالطل ألن. الكتااااااب ادلدرسااااايمع الفرد اااااة اخلدماااااة حتااااادث أن ديكااااان. للطاااااالب

 ألنو. الكتاب ادلدرسيمع حتدث أن ديكن اليت الفرد ة اخلدمة مواد م  سيتعاملون

 ادلشااركون سايتمكن. الادرس معلوماات علاى حتتاوي مو قاة ماادة الطالب وسيواج

الكتاب دراساااة خاااالل مااان قااادراهتم حتفااُت مااان الااادروس لتلقاااي  فاااتجيبون الااذ ن

 مااان الاااتعلم يف البطيئاااون الطاااالب سااايتمكن كلااات، مااان العكاااس علاااى. ادلدرساااي

 35.متكرر بشكو الكتاب دراسة

                                                             
24 www.jejakpendidikan.com, pengertian buku ajar,diakses pada hari senin 9 desember 

2019 pukul 16:45 WIB. 
25

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku 

Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan. 
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 مهًماا دورًا لد او سايةادر ال الكتاب أن رؤ اة ديكان ادلاذكورة الفهم بع  من

 بشااكو الااتعلم عمليااة تعمااو لاان سااية،ادر ال الكتااب باادون. الااتعلم عمليااة يف جااًدا

 تففاااَتات تقااادًن يف صاااعوبة للموضاااو ، نااااقالً  بصااافتو ، ادلعلااام سااايجد. صاااحي 

 عااادم  الاااة يف ةباااالطل وبادلعاااو. ادلدرساااي الكتااااب مااان ادلاااواد أسااااس بااادون ةباااللطل

 على  قط وسيعتمدون ادلوضو ، تعلم يف عوبةص سيجدون مدرسية، كتب وجود

 .مفتقو بشكو التعلم من ةبالطل  تمكن ال  ىت ادلعلم ارح

 كتااب وجاود عن التعلم صلاح  صو ديكن ال أ ًضا العربية ادلواد يف وبادلعو

 ديكان الايت وادلعر ة للمعلومات مصدر أو مركز أ ًضا ىي سيةادر ال الكتب. ةسيادر 

  عتمااد جياادة، تعليميااة نتااائج حتقيااق أجااو ماان. للمعر ااة التحااول أنشااطة تااو ر أن

 .الكتاب جودة على كبَت بشكو ادلكونات أ د

 3104 لفاانة 065: رقاام إندونيفاايا مجهور ااة د اان وز اار نظااام علااى بناااء

 كتاب. ادلادارس يف والعربياة اإلساالمية اللغاة لتعليم 3102ادلنهج التعليمى  بشأن

 و اائق" ىاي الاد ن وزارة تقادمها الايت لد نياةا ادلادارس يف الطاالب وكتاب ادلدرسُت

 و ًقااااا دائًمااااا وحتااااد عها وحتااااد عها الكتااااب حتفااااُت ساااايتم أنااااو  عااااٍت وىااااذا".  يااااة

 ادلناااااىج كتاااااب  ااااإن وىكااااذا، 36.ادلتغااااَتة واألوقااااات اال تياجااااات لااااد ناميكيات

                                                             
26

 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 165 Tahun 2014 Tentang 

Kurikulum 2013 
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 وزارة نشااارهتا الااايت ادلعلااام وكتاااب الطاااالب كتاااب مااان  تكاااون 3102 لعاااام العربياااة

 .األوقات بعد التحفُت يف ستفتمر واليت. الد ن

 سيةادر ال الكتب خصائص .3

 يف مهًما دورًا لد ها سيةادر ال الكتب أن الفابقً  واستنادا على ارح

 صلاح  صو ديكن  ال العربية، ادلواد على نففو الشيء و نطبق. ميالتعل عملية

 مصدر أو مركز أ ًضا ىي الكتاب ادلدرسي.مدرسي كتاب وجود عن التعلم

 أجو من. للمعر ة التحول أنشطة تو ر أن ديكن اليت وادلعر ة وماتللمعل

 جودة على كبَت بشكو ادلكونات أ د  عتمد ، جيدة تعليمية نتائج حتقيق

 .ادلوجودة الدراسية الكتب

 من رؤ تو ديكن ىذا. علمية أعمال ىي سيةادر ال الكتب عام، بشكو

 :يف كلت و تض . اخلصائ  نفس

 أو ادلعر ة من سلفلة على حيتوي ادلدرسي الكتاب زلتوى  ي  من (أ 

 .الدراسية للمن  تففَتىا ديكن اليت ادلعلومات

 و ًقا ادلدرسي الكتاب يف الواردة ادلواد اتبا   تم العرض،  ي  من (ب 

 معُت تفكَت لنمط
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 العلمية، الكتب اتفاقيات تتب  اليت الكتاب ادلدرسيتنفيق  ي  من (ج 

 .ادلناقشة وأمناط التوز   وأمناط اساالقتب وأمناط الكتابة أمناط من كو

 :التالية باخلصائ  اخلصوص وجو على سيةادر ال الكتب تتميز

 التعليم مناىج رسالة على بناءً  الدراسية الكتب ترتيب  تم (أ 

 زلددة أىداف على سيةادر ال الكتب تركز (ب 

 زلددة موضوعية رلاالت الدراسية الكتب تقدم  (ج 

 ةبالطل متعل أنشطة ضلو موجهة الدراسية الكتب (د 

 .الدراسية الفصول يف للمعلمُت التدر س أنشطة توجيو ديكن (ه 

 .للطبة الفكري التطور م  التعليمية ادلواد عرض منط تعد و  تم (و 

 يف الطالب إبدا  ادلدرسي الكتاب عرض أسلوب  ربز أن ديكن (ز 

 37.التعلم

 اجليدة التدر س دلواد خصائ  أرب  ىناكوأما عند سجولنج وباجتيلد ر 

 :كلت يف مبا

 جيد مدرسي ككتاب اخلربة كوي ادلعلمُت قبو من بو موصى (أ 

                                                             
27

 Masnur Muslich, Text Book  Writing Dasar-Dasar Pemehaman,Penulisan, Dan 

Pemakaian Buku Teks, (Jakarta:Ar-Ruzz Media, 2010). h.60 
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 ةبالطل وا تياجات التعليم أىداف م  التعليمية ادلواد تتوا ق (ب 

 . اجملتم  وا تياجات

 ادلهام أو والتمار ن احلفر ومواد القراءة نصوص حتميو من الكعَت (ج 

 38.التعلم على ةبالطل تفاعد أن ديكن توضيحية رسومات اصن   (د 

 التعلم تصميمات لدعم لكتاب ادلدرسيتفعيال ديكن كلت، إىل  ةباإلضا

 التواصلية األىداف حتقيق ديكن. الصوتية اللغة معو ، التواصلية العربية

 اللغة  ائدة  قط وليس اللغة است دام إىل االنتباه خالل من أ ضو بشكو

 بيةالعر  اللغة تعلم شلارسو  رى. احلقيقيُت والفياق اللغة دقة أو وطالقة

 جودة على للتأ َت كوسيلة التدر س دلواد العاجو االست دام التواصلية

 اللغة باست دام  تعلق  يما الغر ة خارج أو داخو التواصلية التفاعالت

 .العربية

 على الطالب حتفيز يف  يو اً  دوراً  العربية التعليمية ادلواد تلعب وىكذا، 

 جوانب: جوانب  ال ة على ىذا التعلم تصميم  ركز. التواصو لغة تفعيو

                                                             
28 Ibid.,h.54 



37 

 

 

 

 على القائمة التدر س مواد وجوانب النصوص، على القائمة التدر س مواد

 39.الواق  على القائمة الكتاب ادلدرسيوجوانب ادلهام،

 خصائ  ذلا العربية الكتب  إن العربية، اللغة لتعلم مرجعي ككتاب

 للغةا قواعد على العربية الكتب حتتوي. عام بشكو الكتب عن سلتلفة

 قدرات مفتوى على بناءً  وتصميمها إعدادىا مت اليت العربية وادلفردات

 21.وكفاءة بفعالية التعلم أنشطة تطو ر من ادلعلم  تمكن  ىت. الطالب

 معو العرب، وءَت( األصليُت) العرب للطالب العربية الكتب خصائ  

 كتبال هتتم أن جيب. سلتلفة خصائ  ذلا إندونيفيا، يف العري التعليم

 20.ادلكان وجغرا يا و قا ة لغة خبصائ  العرب ءَت ةبللطل العربية

 :التالية اجلوانب إىل االنتباه العربية الكتب جملمعي ادلهم من لذلت

 والعقا ية االجتماعية اجلوانب  (أ 

 وال لغة بدون  قايف تعبَت  وجد ال جدلية، والعقا ة اللغة بُت العالقة

 العقا ة منو مكان اللغة. عقا ةال عن منفصلة بلغة التحدث ديكن

 ةبللطل العربية اللغة تعليم يف العقا ية العالقات أما. ذلا أداة وكأول
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 مهم جزء واإلسالمية العربية اجملتمعات  قا ة أن  تعٍت األصليُت، ءَت

 متعلمي على جيب ، االجتماعية اللغو ات يف. اللغة لتعلم ومتطلب

 23.دراستها ادلزم  اللغة من اجملتم   قا ة على التعرف األجنبية اللغة

 النففية اجلوانب  (ب 

 نشطة كعناصر الطلبة دور على احلد   التعليم  ؤكد الطلبة لدى 

. التعليمية لؤلىداف الرئيفي الًتكيز ىو ىذا. التعليمية األنشطة يف

 نففية نظر وجهة من الطالب خصائ  على التعرف  إن لذلت،

 كبَت  رق ىناك. التعليمية الكتب ةوكتاب إعداد يف جًدا مهم وعقلية

 أ د. األجنبية اللغات تعلم يف والبالغُت ادلراىقُت اىتمامات بُت

 نبضات وجود ىو األجنبية الطلبة من اللغة لتعلم ادلميزة الفمات

 وال األ راد يف حتدث داخلية مشاعر أهنا على تففَتىا ديكن حتفيز ة

 الفلوك من عهامج ديكن ولكن. مباار بشكو مال ظتها ديكن

 عالقة األجنبية اللغات تعلم يف ادليدانية الدراسات أظهرت. احلقيقي

 اللغات تعلم إن. الطالب وحتفيز ادلفاعدة اللغات تعلم بُت جدلية

 العقلية العمليات على حيتوي ألنو بالتأكيد الفهو من ليس األجنبية
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 يةأمه لذلت 22.الصرب من الكعَت و تطلب اجلهد من طو لة وأاكال

. أجنبية لغة تعلم صلاح يف رئيفي كدور الداخو من التحفيز تشجي 

 العربية الكتب كتابة قبو تق  الدوا   ىذه أن معر ة إىل ضلتاج لذا

 .إندونيفيا يف أجنبية لغات ىي اليت

 اللغو ة اجلوانب  (ج 

 والصر ية والنحو ة الصوتية األنظمة من رلموعة أهنا على اللغة تُعر ف

 رلموعات بُت وادلعاين وادلعاين اجلمو إلنتاج درلها  تم يتال وادلعجمية

 تنتبو أن جيب العربية الكتب كتابة  إن ، وبالتايل. الناس من معينة

 أساسيات العربية الكتب تتضمن كلت، إىل باإلضا ة. األاياء ذلذه

  تم اليت اللغة وىيكو وادلفردات الصوت تشمو اليت اللغة لغو ات

 24.ةبللطل واللغوي العقلي مفتوىلل و ًقا تعد لها

 األرب ، اللغة إتقان تدعم مواد على اجليد العري الكتاب  شتمو أن جيب 

 ومهارات القراءة ومهارات االستما ، ومهارات التعرب، مهارة وىي

 وتطو ر وتوجيو لتشجي  موجو موضو  ىي العربية اللغة ألن25.الكتابة

                                                             
33 Ibid. 
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. منتجة أو منتجة كانت سواء ية،العرب اللغة جتاه الطالب قدرات وتعز ز

 ادلفاعدة يف جدا مهمالعربية باللغة التحدث يف والفلبية اإلجيابية القدرة

 .اإلسالمية للتعاليم رئيفي كمصدر واحلد   القرآن  هم على

 درسيالم الكتاب اختيار مبادئ .2

 ادلواد أو الكتاب ادلدرسياختيار  عند مراعاهتا جيب اليت ادلبادئو 

 :وىي التعليمية،

 التعليمية ادلواد تكون أن جيب. البيٍت التوصيو  عٍت ادلالءمة مبدأ ( أ

 .األساسية والكفاءات الكفاءة معا َت بتحقيق مرتبطة أو صلة كات

 من أنوا  أربعة ىناك كانت إكا. العبات  عٍت االتفاق مبدأ ( ب

 تتضمن أن جيب إتقاهنا، ةبالطل على جيب اليت األساسية الكفاءات

 .أنوا  أربعة أ ًضا تدر فها جيب اليت ليميةالتع ادلواد

 كا ية تكون أن جيب تدر فها  تم اليت ادلادة أن ادلالءمة مبدأ  عٍت  ( ت

. تدر فها  تم اليت األساسية الكفاءات إتقان على ةبالطل دلفاعدة

 26.جًدا كبَتة تكون أال وجيب جًدا، قليلة ادلادة تكون أال جيب

 

                                                             
36 Ibid.,h.108 
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 سيدر الم الكتب اختيار خطوات .1

 اختيار معا َت معر ة أوالً  الضروري من رسية،ادال الكتب اختيار إجراء بوق

 ىي التعلم مواد أو التعليمية ادلواد الختيار الرئيفية ادلعا َت. سيةادر ال الكتب

 اختيار خطوات تتضمن عام، بشكو. األساسية والكفاءات الكفاءة معا َت

 : لي ما التعليمية ادلواد

 جيب. األساسية والكفاءات الكفاءات معا َت يف الواردة اجلوانب حتد د (أ 

 الكفاءة معا َت جوانب من جانب كو ألن اجلوانب ىذه حتد د

 التعلم أنشطة يف ادلواد من سلتلفة أنواًعا  تطلب األساسية والكفاءات

 حتقيقها يف للمفاعدة

 معا َت جوانب من سلتلفة أنوا  م  دتااًيا. التعليمية ادلواد أنوا  حتد د (ب 

 وعاطفية معر ية جوانب إىل التعليمية ادلواد تقفيم أ ًضا ديكن ، كفاءةال

 .ونففية

 من. األساسية والكفاءات الكفاءة معا َت م  تتوا ق اليت ادلواد نو  اخًت (ج 

 على ادلعلم سيحصو تدر فها، سيتم اليت ادلواد أنوا  حتد د خالل

 التعليمية ادلواد أنوا  من نو  كو  تطلب. تدر فها كيفية يف سهولة
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 أو تقييم ونظام إعالم، ووسائو ، سلتلفة تعليمية طر قة أو اسًتاتيجية

 27.تقييم

 (BNSP) حسب الكتاب المدرسي متقوي .5

 وىي االعتبار، يف أخذىا جيب مؤارات  ال ة ىناك احملتوى، أىلية  ي  من

  األساسية والكفاءات الكفاءة معا َت م  ادلادة وصف مالءمة مدى( 0)

 دعم مواد( 2) ،ادلواد دقة( 3) ،ادلعٍت للموضو  الدراسية ادلناىج يف الواردة

 .التعلم

   األساسية والكفاءات الكفاءة معا َت وصف تناسب (أ 

 والكفاءات الكفاءة باست دام معا َت ادلواد مالءمة مؤارات توجيو  تم

 .التالية النقاط إىل  األساسية

 ادلواد اكتمال (0)

 يف ادلواد مجي  من أدىن  د على ابالكت يف ادلقدمة ادلواد حتتوي

 والكفاءات الكفاءة معا َت حتقيق  دعم الذي النطاق جوانب

 .ادلعٍت للموضو  الدراسية ادلناىج يف صيغت اليت األساسية

 

                                                             
37 Ibid.,h.108-109 
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 ادلادة مدى (3)

 والتدر ب واألمعلة واإلجراءات وادلبادئ والتعار ف ادلفاىيم رض

 اليت الرئيفية دلوادا ال تياجات و ًقا الدراسية الكتب يف الوارد

 توض و  .األساسية والكفاءات الكفاءة معا َت حتقيق تدعم

 احلد النصي الكتاب يف( والتمار ن األمعلة كلت يف مبا) ادلادة

 الواردة( والنظر ات وادلبادئ وادلفاىيم احلقائق) ادلادة من األدىن

 .األساسية والكفاءات الكفاءة معا َت يف

 ادلواد عمق (2)

 تتعلق تففَتات على ةسيادر ال الكتاب يف الواردة دادلوا حتتوي

  ىت والتدر ب واألمعلة واإلجراءات وادلبادئ والتعار ف بادلفاىيم

 وحتد د األ كار، أو األ كار على التعرف من الطالب  تمكن

 حتد دىا، وديكن ،األ كا أو ادلفهوم خصائ  وارح األ كار،

 و ًقا ادلعر ة تطبيقو  جد دة قواعد  الصيغ  ول ادلعر ة وجتمي 

 جيبو  .صياءتها دتت اليت األساسية والكفاءات الكفاءة معا َت

 والوجدانية ادلعر ية للنطاقات و ًقا ادلادة وصف  كون أن

 مت. األساسية والكفاءات الكفاءة معا َت تتطلبها اليت والنففية
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 ادلعريف التطور مفتوى إىل ادلواد وتعقيد الصعوبة مفتوى تعد و

 .ةبللطل

 ادلواد دقة (ب 

 .التالية األىداف إىل ادلواد دقة مؤارات توجيو  تم

 والتعار ف ادلفاىيم دقة (0)

 ادلفاىيم لتجنب بدقة ادلدرسي الكتاب يف ادلواد تقدًن جيب

 زلددة والتعار ف ادلفاىيم تكون أن جيب. ةبالطل من اخلاطئة

 .األساسية والكفاءات الكفاءة معا َت حتقيق لدعم جيد بشكو

 دلبدأا دقة (3)

 ال  ىت بدقة ةسيادر ال الكتاب يف الواردة ادلبادئ صياءة جيب

 .ةبللطل متعدد تففَت يف تتفبب

 اإلجراء دقة (2)

 أخطاء الطالب  رتكب ال  ىت بدقة اإلجراءات صياءة جيب

 .منهجية
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 .التوضيحية والرسوم واحلقائق األمعلة دقة (4)

 من الصيغ أو اإلجراءات أو ادلبادئ أو ادلفاىيم توضي  جيب

 هبذه. بدقة تقدديها  تم اليت والرسومات واحلقائق األمعلة خالل

 . قط اللفظية ادلعر ة ةبالطل  فهم ال الطر قة،

 األسئلة دقة (5)

 أو واإلجراءات وادلبادئ للمفاىيم ةبالطل إتقان  تم أن جيب

 .بدقة ادلقدمة األسئلة خالل من اخلوارزميات

  ميالتعل دعم مواد (ج 

 .التالية النقاط إىل التعلم دعم ادمو  مؤارات توجيو  تم

 والتكنولوجيا العلوم تطورب التناسب (0)

( والببليوءرا يا والتمار ن األمعلة كلت يف مبا) ادلواد تكون أن جيب

 .والتكنولوجيا العلم تطور م  متوا قة ادلدرسي الكتاب يف الواردة

 وادلراج  واألمعلة ادليزات  دا ة (3)

( والتمار ن واألمعلة صافاألو  كلت يف مبا) ادليزات تعكس

 أو ادلصدر يف كلت رؤ ة وديكن. احلالية الظروف أو األ داث

 است دامها تفتحق اليت ادلراج  عام، بشكو. ادلفت دم ادلرج 
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 اخلمس الفنوات األقو على تفت دم سيةادر ال الكتب يف

 .ادلاضية

 االستدالل (2)

 ىلإ التوصو الطالب على  تعُت عندما دورًا ادلنطق ىذا  لعب

 الدراسية الكتب يف ادلواد حتتوي أن جيب ، لذلت. استنتاجات

 اليت ادلمارسة أسئلة أو أسئلة أو مهام أو أمعلة أو أوصاف على

 (.صاحلة) صحيحة استنتاجات تقدًن على الطالب تشج 

 أسئلة وىي ، مفتو ة مشاكو على أ ًضا ادلادة حتتوي أن ديكن

 .متنوعة  و اتيجياتاسًت  أو إجابات تقدًن ةبالطل من تتطلب

 ادلشكالت  و (4)

 الكتب يف ادلواد عرض حيتوي أن جيب ،ةبالطل إبدا  لتعز ز

  و ودتار ن االسًتاتيجيات من متنوعة رلموعة على سيةادر ال

 وتصميمها ادلشكلة  هم ادلشكالت  و  شمو. ادلشكالت

 احلو وتففَت( عملي  و إجياد) النتائج و ح  و لها ومنذجتها

 .عليو صولاحل مت الذي
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 ادلفاىيم بُت ادلتبادلة العالقة (5)

 يف دراسي كتاب يف ادلفاىيم بُت ادلتبادلة العالقات إ ارة مكن

 بناء يف ةبالطل مفاعدة إىل ىذا و هدف. ادلعال أو الوصف

 أ ًضا الضروري من كلت، إىل باإلضا ة. كاملة معر ية ابكة

 ادلواد بُت العالقة أو والدرس األول الدرس بُت العالقة إظهار

 ادلواد  وائد الطالب  درك  ىت اليومية واحلياة دراستها تتم اليت

 .الواقعية احلياة يف

 التواصو (6)

 دتار ن أو أمعلة ةسيادر ال الكتاب يف ادلادة تتضمن أن جيب

 لتوضي  سواء،  د على والشفو ة ادلكتوبة األ كار لتوصيو

 .مواجهتها أو دراستها تتم اليت ادلشكلة أو الوض 

 الرموز معو سلتلفة بأاكال الكتابية االتصاالت توصيو ديكن

 إجراء ديكن. األخرى الوسائط أو البيانية والرسوم واجلداول

 .رلموعات يف أو أزواج يف أو  ردي بشكو الشفوي االتصال
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 التطبيق (7)

 أسئلة أو أمعلة أو أوصاف على الكتاب يف ادلادة حتتوي أن بجي

  تمكن  ىت وكلت. اليومية ةاحليا يف مفهوم تطبيق تشرح

 .الواقعية احلياة يف تعلمو مفهوم كو تطبيق من الطالب

 ادلادي النصر (8)

 على يةسادر ال الكتاب يف ادلوجودة ادلواد حتتوي أن جيب

 أو رسومات أو صور أو رسومات أو اسًتاتيجيات أو أوصاف

 تعَت أن ديكن لالىتمام معَتة أسئلة أو أمعلة أو تارخيية قص 

 بادلواد مهتمُت ةبالطل كان إكا. الدراسة من بادلز د ةبالطل ماىتما

 .أكرب بشكو دراستها على حتفيزىم  فيتم دراستها، تتم اليت

 ادلعلومات من مز د عن البح  تشجي  (9)

 مهام على ةرسيادال الكتاب يف ادلوجودة ادلواد حتتوي أن بجي

 من ادلعلومات من مز د على احلصول على الطالب تشج 

 إىل وما وادلقاالت والكتب اإلنًتنت معو سلتلفة أخرى رمصاد

 .كلت
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 الت صيب مادة (01)

 أو أمعلة أو وصفاً  ةسيادر ال الكتاب يف ادلادة تقدم أن جب

  كون  ي  مناقشتو تتم الذي بادلوضو  تتعلق إ راء أسئلة

. كو يت د نار  طلبها اليت ادلادة من أعمق أو أوس  ادلادة عرض

 أوس  كفاءات ةبالطل لدى  كون أن ادلتوق  نم اإل راء، ىذا م 

 28. راءً  وأكعر

 جودة الكتاب المدرسي الجيدة .1

 إىل  قط  هدف ال اإلعالم وسائو لتعلم التعليمية الكتب أ د أن ادلؤكد من

 أ ًضا قادرة الكتاب ادلدرسي تى ولكن للقراء الذكاء تو َت أو الناس تعقيف

. الطفو لتنمية خصيًصا مصممة للتفكَت لؤلطفال نظر وجهات تو َت على

 اليت البيئة تصور أ ًضا ادلدرسي الكتاب  ربط أن ديكن ، كلت إىل باإلضا ة

 اليت احللول إدراك على قادر ن  كونوا أن على و شجعهم األطفال  واجهها

 .لؤلطفال مهمة تكون قد

 للكتب معا َت 01  نقفم ،ارح جر ٍت وبييت كما نقلتو تار غان أهنما

 :كلت يف مبا اجليدة يةسادر ال
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 األطفال ألن لؤلطفال، أمهية كات سيةادر ال الكتب تكون أن جيب (0

 . فت دموهنا

 . فت دموهنا الذ ن ةبالطل الدراسية الكتب حتفز أن جيب (3

 لالىتمام معَتة توضيحية رسوم لدراسية علىا الكتب حتتوي أن جيب (2

 الست دامها ةبللطل

  ي  اللغو ة اجلوانب يف عايلم بشكو لدراسيةا الكتب تنظر أن جيب  (4

 . فت دموهنا الذ ن ةبالطل قدرات م  تتوا ق

 و يًقا ارتباطًا مرتبطة الدراسي الكتاب زلتو ات تكون أن جيب  (5

 تكون  ي  ، بالت طيط دعمو ديكن كان إكا  ىت األخرى، بالدروس

 .ومتكاملة مو دة مجيعها

 لتحفيز وكلت ،التحفيز على قادرة لدراسيةا الكتب تكون أن جيب  (6

 . فت دموهنا الذ ن ةبللطل الش صية األنشطة

 وءَت الغامضة ادلفاىيم و بات بوعي الكتاب ادلدرسيتتجنب أن جيب  (7

 . فت دموهنا الذ ن الطالب تربت ال  ىت العاد ة

  ىت واضحة نظر وجهة أو نظر وجهة ادلدرسية للكتب  كون أن جيب  (8

 .يهامفت دم نظر وجهة ادلطاف هنا ة يف تصب 
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 التأكيد أو التعز ز تو َت على قادرة الكتاب ادلدرسيتكون أن جيب. أنا (9

 .والبالغُت األطفال قيم على

 29.ةبالطل ا صيات ا ًتام على قادرة لدراسيةا الكتب تكون أن جيب  (01

واستنادا على ارح الدكتور، علي القفيمي عن تعليم اللغة العربية  كلت، بعد
أن الكتاب ادلدرسي ادلفت دم البد سلتلف  لدي الطلبة لغَت ناطقُت هبا،

 الكتب إن .الذ ن  تحد ون اللغة العربيةبالكتاب ادلدرسي لدي الطلبة 
 :تشمو أن جيب العربية

 قراءة  (0

  ول  وار اكو على القراءات تكون أن جيب ، تواصالً  أكعر لتكون

 .اجملتم  يف أو ادلنزل يف أو ادلدرسة يف سواء ،ةبالطل  ياة ادلتعلقة األمور

 العربية القواعد  (3

   إكا ألنو العربية، بالصيغة ملزماً  ىنا القواعد معٌت  كون أن جيب ال

 است دام يف ضرر  وجد  ال ، الطالب  هم  بطئ أن ادلمكن من  كن

 يف وأسر  أسهو ةبالطل  كون  ي  ادلعنيُت للطالب اللغة صياءة

 . همها

 ادلمارسة بع  (2
                                                             

39
 Mansur Muslich, Text Book Writing (Dasar-dasar Pemahaman,Penulisan dan 

Pemakaian Buku Teks), (Yogyakarta: Ar-Ruzza Media, 2010), hlm 53. 
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 .ادلعٍت ادلعلم بإرااد ، بالطب . والشفو ة ةادلكتوب التمار ن بع  أعط

 العربية باللغة العرض مرا و (4

 يف االرتباك لتجنب  ًقا الدرس يف التقدديي العرض مرا و مراعاة جيب

 ادلادة، تقدًن عند ، لذلت. عليها احلصول مت اليت ادلادة عرض مر لة

 .والتدرج الصحي  االختيار إجراء جيب

 قصَت قاموس  (5

 الكتاب يف واردة وصعبة جد دة كلمات على حيتوي َتقص قاموس م 

 الصفحة يف توض  أو القراءة بعد مباارة ادلفردات كلتا توجد ،ةسيادر ال

 41.ادلدرسي الكتاب من األخَتة

  ىت األاياء ىذه  فهم أن للكاتب جًدا ادلهم من ،قبو الشرح على بناءً 

 اجليدة الكتاب دلعا َت و ًقا ، جيدة نوعية كات الناجتة الكتاب ادلدرسيتكون

 دورًا تلعب الكتاب ادلدرسيألن. الدراسية ادلناىج م  تتمااى وبالتأكيد

 إراادات للتعليم كمنفذ ن ادلعلمُت لدى  كون  ي  التعلم عملية يف مهًما

 تفليم عملية توجيو  تم لن نصي، كتاب بدون. ةبللطل ادلواد لتقدًن واضحة

 .ادلواد
                                                             

40
 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Analisis Text Book 

Pelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1988),h.20-21 
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 درسيالم الكتاب مادة .7

 الكتاب  نتبو أن جيب. الكتاب يف ادلعروض ادلوضو  ىي ادة التعليم م

. ادلادة عرض يف والتناسب والدقة والكفا ة ادلالءمة إىل اجليد ةسياالدر 

 أ ًضا الدراسية الكتب يف الواردة ادلواد تكون أن جيب ، كلت إىل باإلضا ة

 ،ةبالطل لتطور و ًقا األساسية، والكفاءات األساسية الكفاءات م  متوا قة

 إضا ة و وائد ادلوضو ، جوىر و قيقة التعليمية، ادلواد ال تياجات و ًقا

 .االجتماعية والقيم األخالقية للقيم واالمتعال البصَتة،

 عدة إىل االنتباه البا   على جيب ،ةسيادر  كتاب يف ما مادة  ح  قبو

 جادلناى م  الدراسي الكتاب مادة مالءمة مدى( 0) وىي ، جوانب

 .ادلعال اختيار يف الدقة( 2) ادلادة دقة( 3) الدراسية

 ادلناىج م  ادلدرسي الكتاب مواد مطابقة  ( أ

 بطر قة التعليمية لل طة ادلهمة وادليزات ادلبادئ لنقو زلاولة ىو ادلنهج

 أن جيب ، الفهم ىذا على بناءً . ادلدرسة معلم قبو من تنفيذىا ديكن

 كلت يف مبا التعليمية تاجلها قبو من وجهد ختطيط كو  شَت

 ادلنهج إىل ءَتىم أو كتب اكو يف سواء التعليمية ادلواد صانعي

 .ادلنطبق
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 أرب  ادلدارس يف العربية اللغة دروس تتضمن ، 3102ادلنهج التعليمى  يف

 والتحدث االستما  وىي ، متكامو بشكو تدر فها  تم لغو ة مهارات

 االبتدائي التعليم مفتوى على كيزالًت   نصب ، كلت وم . والكتابة والقراءة

 يف ادلادة مال ظة جيب مث. لغوي كأساس والتحدث االستما  مهارات على

 .العربية الكتب

 ادلواد دقة ( ب

 جيب. سلتلطة وليفت للواق  مطابقة الكتاب يف الواردة ادلواد تكون أن جيب

 ، قةدقي كوهنا إىل باإلضا ة. كو يت د نار لغرض والنظر ات ادلفاىيم تعد و

 ءامًضا معٌت تفبب ال  ي  أ ًضا واضحة ادلقدمة ادلادة تكون أن جيب

 .للقارئ

 األمعلة اختيار يف الدقة ( ت

 إىل الفهو من بدءا. للمفهوم و ًقا متماسكة ادلقدمة األمعلة تكون أن جيب

 ادلعروف من ، ادلعقد إىل البفيط من ، التجر د إىل اخلرسانة من ، الصعب

 عن جيًدا انطباًعا األول الدرس موضو   ًتك أن توق ادل من. التطور إىل

 .ادلقدمة ضلو أوىل ك طوة األطفال

 3102المنهج التعليمى  .ب 
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 3102تعريف المنهج التعليمى  .0

 والعقا ااااة التعلاااايم قفاااام بواسااااطة إنشاااااؤىا مت الاااايت الاااادرس لو اااادات و ًقااااا

 تعٍت اليت  urir¢ اليونانية اللغة من الدراسي ادلنهاج ااتقاق  تم منطي، بشكو

curere ىاااااذا اسااااات دام مت. ادلقطوعاااااة ادلفاااااا ة أو الفاااااباق مكاااااان  عاااااٍت شلاااااا 

 ماان  ااأيت ادلناااىج مصااطل   ااإن ، لااذا. الر اضااة عااا  يف األصااو يف ادلصااطل 

 أن جيااب مفااا ة  عااٍت شلااا اليونااان يف القاادًن الروماااين العصاار يف الر اضااة عااا 

 40. ةالنها خط إىل البدا ة خط من ادلتفابقون  فا رىا

 الفهااام مااا  التعلااايم يف الدراساااية ادلنااااىج اسااات دام  اااتم ادلصاااطلحات، يف

 أجاو مان الطاالب إكماال أو أخاذىا جياب الايت ادلاواد أو ادلعر اة لكمية األويل

 ما   تماااى مبا أ ًضا الدراسية ادلناىج مفهوم  تطور. دبلوم أو مفتوى حتقيق

 التعلايم نظر اة أو لتاد ق  ًقااو  أ ًضاا وخيتلاف التعليمياة، وادلمارسة النظر ة تطور

 43.ادلعتمد

 الايت ادل تلفاة ادلاواد مان رلموعاة عان عباارة ادلانهج  اإن القادًن، للارأي و ًقا

 العصااور منااذ موجااود الاارأي ىااذا. الطااالب و درسااها ادلعلاام  قاادمها أن جيااب

 .العالقات أو البيئة يف ، القددية اليونانية
                                                             

41
 Trianto Ibnu Badar At-Taubany,Desain Pengembangan Kurikulum 2013 Di 

Madrasah,(Depok:KENCANA,2017),h.41 
42 Ibid.,h.41 
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 قباو مان واسا  نطااق علاى فاوتعر  مت وقد ما  د إىل معقد  هم لو ادلنهج

 اااكو يف ، ادلدرسااي التعلاايم تنظاايم عمليااة جااوىره يف ادلاانهج  ناااق . اخلاارباء

 ىيكو حيتوي ، عام بشكو. كدليو است دامها ديكن ومعا َت وخطط مراج 

 تنظااايم) ادلاااواد/  وادلاااواد األىاااداف: وىاااي رئيفاااية، مكوناااات 4 علاااى ادلنااااىج

 .التقييمو  والتعلم، التدر س عملية ،( احملتوى

 و قاااا نففاااو، الوقااات ويف. كموضاااو  ادلااانهج تففاااَت  اااتم الضااايق، باااادلعٌت

. التعليمياااة للمؤسفاااات الكاماااو الربناااامج ىاااو ادلااانهج إن  قاااال واسااا ، لفهااام

 وادلعلمااُت الطاالب باُت للتفاعاو كم طاط ادلاانهج القطباُت باُت الطياف  ففار

 42.ادلدرسة أىداف لتحقيق

  ااااتم ، الااااوطٍت التعلاااايم نظااااام بشااااأن 3112 لفاااانة 31 رقاااام القااااانون يف

  تعلاااااق  يماااااا والًتتيباااااات اخلطاااااط مااااان رلموعاااااة" أهناااااا علاااااى ادلنااااااىج تعر اااااف

 لتنظايم توجيهية كمبادئ ادلفت دمة والطرق التعلم ومواد واحملتوى باألىداف

 44."معينة تعليمية أىداف لتحقيق التعلم أنشطة

 بشاكو ةمنهجيا مكونات  ال ة ىناك ،ادلذكورة ادلنهج تعر فات بع  من

 األسااااليب إىل باإلضاااا ة ، الاااتعلم وماااواد واحملتاااوى األىاااداف: وىاااي ، صااار  
                                                             

43
 Syafruddin Nurdin,Adriantoni,Kurikulum Dan Pembelajaran,   (Depok, PT. Raja 

Grafindo, 2016), h. 49 
44 Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
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  اتم   التقيايم أن مان الارءم على. والتعلم التدر س أنشطة لتوجيو ادلفت دمة

 التاااادر س أنشااااطة لتوجيااااو ادلفاااات دمة الطر قااااة أن إال ، مباااااار بشااااكو ككاااره

 التااادر س أنشاااطة ألن. التقيااايم معاااٌت أ ًضاااا تاااو ر مبااااار ءاااَت بشاااكو والاااتعلم

 وتنتهاي( التنفياذ) بالتنفياذ مصاحوبة ، بالت طيط أساسي بشكو تبدأ والتعلم

 والاتعلم التادر س نشااط مان  تجزأ ال جزء التقييم  إن لذا. التقييم أو بالتقييم

 .للمنهج الرئيفية ادلكونات أ د ىو الوقت نفس ويف ،

 منوكج وىو ، متكامو جمنه ىو 3102ادلنهج التعليمى   إن ، احلالة ىذه يف

 آخار مبعاٌت. ااكو بأي وادلواضي  وادلفاىيم ادلهارات  ندمج أن ديكن منهجي

 ادلفهوم عن  قال أن ديكن ، متكامو منهج ىو 3102ادلنهج التعليمى  أن ،

 ادلوضوعات أو العلمية الت صصات من العد د  تضمن تعليمي ونظام كنهج

 45.ةبللطل وواسعة ٌتمع كات جتارب لتقدًن الدراسة رلاالت/ 

 ادلواضايعي وطابعهاا لتبفايط زلاولاة يف ىو 3102ادلنهج التعليمى  جوىر

 دلواجهااااة جاااااىز جيااااو إلنتاااااج 3102ادلاااانهج التعليمااااى  إعااااداد مت. التكامااااو

  ركااااز. ادلفااااتقبلية التطااااورات لتوقاااا  ماااانظم ادلاااانهج ألن. ادلفااااتقبلية التحااااد ات

 .نشاطًا أكعر  كونوا نبأ الطالب مطالبة على 3102ادلنهج التعليمى 
                                                             

45
 Loelok Endah Poerwanti, Sofan Amri, Panduan Memahami Kurikulum 2013, 

(Jakarta:PT. Prestasi Pustakarya, 2013),h.28 
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. والكفاااااءة الش صاااية علاااى  عتماااد ماااانهج ىاااو 3102ادلااانهج التعليماااى 

 وبالتاايل النتاائج، علاى قاائم مانهج ىاي الكفااءة علاى القائماة الدراسية ادلناىج

. ادلعيااار النجاااح ماان ادلصاااءة الكفاااءات حتقيااق ضلااو موجااو ادلناااىج تطااو ر  ااإن

 حتقيااااق خااااالل ماااان ادلناااااىج ونتااااائج مالااااتعل نتااااائج تقياااايم تقياااايم  ااااتم وبادلعااااو،

 يف ادلصااممة الكفاااءات حتقيااق أنااو علااى ادلناااىج صلاااح تعر ااف  ااتم. الكفاااءات

 .ةبالطل مجي  قبو من ادلناىج و ائق

 نهجادلاتتكياف ما  متطلباات الايت اللغاة العربياة كتبًاا   ياةرة الد ن أصدرت وز 
ن قاادرة علاى تكاو لاإلذلام والتطلعاات والتحفياز و شرح عن . 3102 التعليمي

 تعز ز روح االبتكار واإلبدا  ادلفيدة للمفتقبو.
 3102الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسية للمنهج التعليمى  .3

 ادلناااىج يف الاتعلم يف ادلفات دمة النقااط إ اادى ىاي األساساية لكفااءاتا
 معاااااا َت وضااااا  بااااانفس األساساااااية الكفااااااءات تتمتااااا . 3102 لعاااااام الدراساااااية

 عنصاار ىااي األساسااية الكفاااءات. 3116  ادلاانهج يف ادلفاات دمة الكفاااءات
 الكفاااااءة تففااااَت ديكاااان. الفااااابق للماااانهج شللوًكااااا  كاااان   التعلاااايم يف جد ااااد

 .نشطة تعلم عملية يف الطالب قبو من حتقيقو جيب كمعيار األساسية
 القادرة مفاتوى بأهناا تُعارفف األساساية الكفااءة أن على آخر مفهوم  ن 

 كاااو يف الطاااالب ديتلكهاااا أن جياااب الااايت اخلااارجيُت ةكفااااء معاااا َت حتقياااق علاااى
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 معااا َت تشامو. التعليماي الربنااامج أو الدراساي الفصاو مفااتو ات مان مفاتوى
 46.وادلهارات وادلعر ة الفلوك جوانب وىي جوانب، عدة اخلرجيُت كفاءة

 يف األساساااااية الكفااااااءات خاااااالل مااااان األساساااااية الكفااااااءات وضااااا   اااااتم

 وحتقيااق حتقيااق إىل موضااو  كااو  شااَت أن بجياا. ادلاادارس يف سلتلفااة مواضااي 

 :كتابو يف موليفا أوض  كما. صياءتها دتت اليت األساسية الكفاءات

 أن جياب جاودة ااكو يف لل ارجيُت الكفااءة معيار ىي األساسية الكفاءة

 والااااذي ، معينااااة تعليميااااة و اااادة يف التعلاااايم أكملااااوا الااااذ ن الطااااالب ديتلكهااااا

 الاايت وادلعر ااة وادلهااارات ادلواقااف جوانااب يف اجملمعااة الرئيفااية الكفاااءات  صااف

 تصاااف أن جياااب. ادلواضااي  و والفصاااو للمدرساااة ادلتعلمااون  تعلمهاااا أن جيااب

 وادلهاااارات الصاااعبة ادلهاااارات حتقياااق باااُت ادلتوازناااة اجلاااودة األساساااية الكفااااءات

 47.الناعمة

 : لي ما على 3112 لفنة 31 رقم الوطٍت التعليم نظام قانون  ن 

 الكردياااااة الش صاااااية وصاااااياءة القااااادرات تطاااااو ر علاااااى الاااااوطٍت التعلااااايم  عماااااو

 القاادرة تطااو ر إىل هتاادف الايت لؤلمااة الفكر ااة احلياااة تطاو ر أجااو ماان واحلضاارة

                                                             
46 Andi Prastowo, Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) Tematik 

Terpadu Untuk SD/MI.(Jakarta:Kencana,2017)h.119 
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 نبيلااة ولااد هم ، وتعاااىل ساابحانو هلل و كرسااون  ؤمنااون بشاارًا  صاابحوا أن علااى

 دولاااااة ماااااواطنُت  صااااابحوا أن علاااااى وقاااااادرة وخالقاااااة وقاااااادرة ومعر اااااة وصاااااحية

 .ومفؤولة ةدديقراطي

 يف مرتباة جواناب أربعاة مان األساساية الكفاءة تتكون أعاله، موض  ىو كما

 :التايل النحو على الصياءة

 الرو ي ادلوقف ىو األساسية للكفاءة  0 األساسية الكفاءة ( أ

 االجتماعية للمواقف األساسية للكفاءات  3 األساسية الكفاءات ( ب

 ساسيةاأل ادلعر ة للكفاءات  2 األساسية الكفاءات ( ت

 األساسية ادلهارات لكفاءات  4 األساسية الكفاءات  ( ث

 أ ًضااا ىناااك ،3102ادلاانهج التعليمااى  يف  األساسااية الكفاااءات إىل باإلضااا ة

 3102ادلانهج التعليماى  يف األساسية الكفاءات حتتوي. األساسية الكفاءات

 إىل تشاااَت تعليمياااة و ااادة كاااو يف ماااادة لكاااو التعليمياااة وادلاااواد القااادرات علاااى

 لتحقياق( كاو يت د ناار) األساساية الكفااءة صاياءة دتت. األساسية الكفاءات

 االنتبااه خاالل مان األساسية الكفاءات صياءة تطو ر  تم. األساسية الكفاءة
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 والقاادرات الااتعلم عمليااة يف كائنااات  صاابحون الااذ ن الطااالب خصااائ  إىل

 48.ادلوضو  وخصائ  األولية

 جتميااا   فاااب معدلاااة رلموعااات أربااا  إىل األساساااية الكفااااءات تنقفاامو 

 :وىي ، األساسية الكفاءات

 لوصاف األساسية الكفاءات جملموعة الرو ي ادلوقف: األوىل اجملموعة ( أ

KI.0 

 ماان االجتماعيااة للمجموعاات األساسااية الكفااءات: العانيااة اجملموعاة  ( ب

 KI.3 وصف أجو

 KI.2 لوصف ادلعر ة قاعدة الكفاءات رلموعات: 2 اجملموعة  ( ت

 لوصااااف األساسااااية الكفاااااءة مهااااارات ماااان رلموعااااات: 4 اجملموعااااة  ( ث

KI.4 

الكتااااااب لتغيَت  كأسااااااس األساساااااية والكفااااااءات األساساااااية الكفااااااءات تعماااااو

 الكفااااءات وصاااف  كاااون أن جياااب 49.والعاااانوي االبتااادائي للتعلااايم ادلدرساااي

 ادلعر اة عناد تتوقاف ال الاتعلم نتاائج أن من التأكد أجو من مفصالً  األساسية

 .ادلوقف جوانب إىل وتؤدي ادلهارات جانب يف رتفتم أن جيب ولكن
                                                             

48
 UU No.20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas. h.5 
49

 Permendikbud Nomor 24 tahun 2016, Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar 
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 3102 لعاام األساساية الدراسية وادلناىج األساسية الكفاءة جداول  لي  يما

 .ابتدائية مدرسة الرابعة للفئة

 الصف الرابع ألول السنة

 رئيسيةالكفاءة ال الكفاءة األساسية

 ءمر معٌت نعمة اهلل يف اكو عري 0.0

 هلل وامتنانو خللق لغات متنوعةالتعرف على نعمة ا 0.3
. قبول وتنفيذ تعاليم الد ن الذي 0

  عتنقونو

االىتمام والفضول لوجود أاياء من خالل وسائو  3.0
اإلعالم العربية يف التفاعو م  العائلة واألصدقاء واجلَتان 

 وادلعلمُت

ىو لد ت سلوك صادق واالنضباط وادلفؤولية  3.3
 ة واألصدقاء واجلَتان وادلعلمُت.والعقة يف التفاعو م  األسر 

. إظهار الفلوك الصادق واالنضباط 3
 وادلفؤولية واجملاملة والرعا ة

وا ق يف التفاعو م  العائلة واألصدقاء 
  وادلعلمُت واجلَتان

حتد د أصوات احلروف والكلمات والعبارات واجلمو  2.0
 البفيطة ادلتعلقة بادلوضو :

 درسية ؛ أصحاب ادلهنةالتعر ف بالنفس ؛ األدوات ادل

 لفظيا وخطيا

إجياد معاين الكلمات والعبارات واجلمو البفيطة  2.3
 ادلتعلقة بادلوضو :

 التعر ف بالنفس ؛ األدوات ادلدرسية ؛ أصحاب ادلهنة

 هم اكو الكلمات والعبارات واجلمو البفيطة  2.2
 ادلتعلقة بادلوضو :

 ادلهنة التعر ف بالنفس ؛ األدوات ادلدرسية ؛ أصحاب

 هم الكلمات والعبارات واجلمو البفيطة اللفظية  2.4

.  هم ادلعر ة الواقعية من خالل 2
مال ظة ]الفم  والرؤ ة والقراءة[ 

وطرح أسئلة مبنية على الفضول  ول 
هم واألاياء نففو وسللوقات اهلل وأنشطت

 اليت  واجهوهنا يف ادلنزل وادلدرسة
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 والكتابية ادلتعلقة بادلوضو :

 التعر ف بالنفس ؛ األدوات ادلدرسية ؛ أصحاب ادلهنة

. انطق أصوات احلروف والكلمات والعبارات واجلمو 4.0
 العربية ادلتعلقة بادلوضو :

 التعر ف بالنفس ؛ األدوات ادلدرسية ؛ أصحاب ادلهنة

نقو معٌت التعبَتات والعبارات واجلمو البفيطة  4.3
 ادلتعلقة بادلوضو :

 األدوات ادلدرسية ؛ أصحاب ادلهنةالتعر ف بالنفس ؛ 

است دم كلمات وعبارات ومجو بفيطة تتعلق  4.2
 بادلوضو :

 التعر ف بالنفس ؛ األدوات ادلدرسية ؛ أصحاب ادلهنة

التعبَت عن الكلمات والعبارات واجلمو البفيطة  4.4
 افهيا وكتابة ادلواضي  كات الصلة:

 ادلهنةالتعر ف بالنفس ؛ األدوات ادلدرسية ؛ أصحاب 

. تقدًن ادلعر ة الواقعية بلغة واضحة 4
ومنهجية ومنطقية ، يف األعمال 

اجلمالية ، يف احلركات اليت تعكس 
األطفال األصحاء ، ويف األعمال اليت 

تعكس سلوك أطفال اإلديان 
 والش صية النبيلة.

-أنت  -اسم اإلاارة + العلم و االسم ادلفرد: ضمائر)أنا
-ما-م ادلفرد:االستفهام:منىي+العلم واالس-ىو-أنت  
 ىو

 تركيب

   

 الصف الربع آلخر السنة
 رئيسيةالكفاءة ال الكفاءة األساسية

 ءمر معٌت نعمة اهلل يف اكو عري 0.0

 التعرف على نعمة اهلل وامتنانو خللق لغات متنوعة 0.3
 . قبول وتنفيذ تعاليم الد ن الذي  عتنقونو0
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من خالل وسائو  االىتمام والفضول لوجود أاياء 3.0
اإلعالم العربية يف التفاعو م  العائلة واألصدقاء واجلَتان 

 وادلعلمُت

ىو لد ت سلوك صادق واالنضباط وادلفؤولية  3.3
 والعقة يف التفاعو م  األسرة واألصدقاء واجلَتان وادلعلمُت.

. إظهار الفلوك الصادق واالنضباط 3
 وادلفؤولية واجملاملة والرعا ة

تفاعو م  العائلة واألصدقاء وا ق يف ال
  وادلعلمُت واجلَتان

 واجلمو والعبارات والكلمات احلروف أصوات حتد د 2.0
 :بادلوضو  ادلتعلقة البفيطة

 البيت يف األسرة ؛ األسرة أ راد ؛ العنوان

 وخطيا لفظيا

 البفيطة واجلمو والعبارات الكلمات معاين إجياد 2.3
 :بادلوضو  ادلتعلقة

 البيت يف األسرة ؛ األسرة  رادأ ؛ العنوان

 البفيطة واجلمو والعبارات الكلمات اكو  هم 2.2
 :بادلوضو  ادلتعلقة

 البيت يف األسرة ؛ األسرة أ راد ؛ العنوان

 اللفظية البفيطة واجلمو والعبارات الكلمات  هم 2.4
 :بادلوضو  ادلتعلقة والكتابية

 البيت يف األسرة ؛ األسرة أ راد ؛ العنوان

 هم ادلعر ة الواقعية من خالل مال ظة  .2
]الفم  والرؤ ة والقراءة[ وطرح أسئلة مبنية 

على الفضول  ول نففو وسللوقات اهلل 
وأنشطتهم واألاياء اليت  واجهوهنا يف ادلنزل 

 وادلدرسة

 واجلمو والعبارات والكلمات احلروف نطق 4.04.0
 :بادلوضو  ادلتعلقة العربية

 البيت يف األسرة ؛ سرةاأل أ راد ؛ العنوان

 البفيطة واجلمو والعبارات التعبَتات معٌت نقو 4.3
 :بادلوضو  ادلتعلقة

. تقدًن ادلعر ة الواقعية بلغة واضحة ومنهجية 4
ومنطقية ، يف األعمال اجلمالية ، يف احلركات 
اليت تعكس األطفال األصحاء ، ويف األعمال 
اليت تعكس سلوك أطفال اإلديان والش صية 

 نبيلة.ال
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 البيت يف األسرة ؛ األسرة أ راد ؛ العنوان

 تتعلق بفيطة ومجو وعبارات كلمات است دم 4.2
 :بادلوضو 

 البيت يف األسرة ؛ األسرة أ راد ؛ العنوان

 البفيطة واجلمو والعبارات الكلمات عن التعبَت 4.4
 :الكبَتة احلروف عن وكتابة افهيا

 البيت يف األسرة ؛ األسرة أ راد ؛ العنوان

والضمائر ادلتصلة ادلفردة:اإلستفهام:أ ن؟ 01-0األرقام
 تركيب واجلار:يف

بتدائياااة بأرقاااام إلدرساااة اةيف ادلباااطلالال ديكااان ككااار عااادد ادلفاااردات الااايت  تقنهاااا 
 نهجادلااااا، ولكااااان اساااااتناًدا إىل ات العربياااااة كعاااااَتة ومتنوعاااااة للغا اااااةدقيقاااااة ألن ادلفااااارد

علاى  ةالباد أن  فاتوعب ادلفارداتببرناامج الطلفي هنا ة بتدائيدلفتوى اإل التعليمي
خاصااة للصااف الراباا  يف ادلفااتوى اللبتاادائي, جيااب  51.كلمااة 751-611األقااو 

 كلمة.  521 -511أن  تقن ادلفردات ماال  قو عن 
 3102 التعليمي هجالمن تطوير أساس .2

 :بينها من أسس عدة على 3102ادلنهج التعليمى  تطو ر  عتمد
 الفلففي األساس ( أ

 تطاو ر يف سلتلفاة أساساية مباادئ تقادم اليت مبادئ اخلمفة  لففة (0)
 .التعليم

                                                             
50

 Umi Hijriyah, Analisis Pembelajaran Mufrodat dan Struktur Bahasa Arab di Madrasah 

Ibtidaiyah. (Surabaya :CV GEMILANG, 2018)h.115 
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 األكادديياااااة والقااااايم النبيلاااااة القااااايم علاااااى القائماااااة الفلفااااافية الًتبياااااة (3)
 .واجملتم  الطالب وا تياجات

 القانونية األسس ( ب
 يف التغيااَتات بشااأن ، RPJMM 3101-3104 التعلاايم قطااا  (0)

 .ادلناىج وىيكو التعلم منهجية

 الوطنية الًتبية معا َت بشأن 3115 نةلف PP 09 رقم (3)

(2)  INPRES أولو ااااات تنفياااذ تفااار   بشااااأن ، 3101 لعاااام 0 رقااام 

 أساس على النشط التعلم وطرق ادلناىج وحتفُت ، الوطنية التنمية

 .األمة وا صية التنا فية القدرة لتشكيو الوطنية العقا ية القيم

 ادلفاىيمي األساس  ( ت

 (اراةوادلب الرابط) التعليم أمهية( 0

 والش صية للكفاءة الدراسية ادلناىج( 3

 (الفياقي والتعلم التدر س) الفياقي التعلم( 2

 (للطالب النشط التعلم) النشط التعلم( 4

 50.واامو وكامو صحي  تقييم( 5

 أىداف المنهج .1
                                                             

51
 Lismina, Pengembangan Kurikulum di Sekolah dan Perguruan Tinggi, (Ponoroga:Uwais 

Inspirasi Indonesia,2019)h.234 
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 إنتااج إىل 3102 التعليماى هجادلن تطو ر من اذلدف  ؤدي أن ادلتوق  من

 ادلواقاااف تعز اااز خاااالل مااان وعااااطفي مبتكااارو  ومباااد  مناااتج إندونيفاااي ااااعب

 الدراساااية ادلنااااىج تطاااو ر  ركاااز ، احلالاااة ىاااذه يف. ادلتكاملاااة وادلعر اااة وادلهاااارات

 وادلهااااارات ادلعر ااااة اااااكو يف ، الطااااالب وا صااااية الكفاااااءات تشااااكيو علاااى

 ادلفاااىيم  هاام أاااكال ماان كشااكو الطااالب  ظهرىااا أن ديكاان الاايت وادلواقااف

 53.الفياق يف  تعلموهنا اليت

 يف الطاالب تعلام نتاائج بتقيايم للمعلماُت 3102ادلنهج التعليماى   فم 

 لاذلت. تعلماو  اتم ما و هم إتقان تعكس واليت ، التعلم أىداف حتقيق عملية

 ساايتم الاايت والش صايات الكفاااءات إتقاان معااا َت معر اة إىل الطااالب حيتااج ،

 إعاااداد لطاااالبل ديكاان ، وبالتاااايل. الااتعلم لنتاااائج قياسااي كتقيااايم اساات دامها

 كشااارط معيناااة وا صااايات الكفااااءات مااان عااادد إتقاااان خاااالل مااان أنففاااهم

 .والش صيات الكفاءات إتقان من التايل ادلفتوى إىل للمتابعة

 تنفيظ التعليم  .5

 مانهج خاصاةً  ، ادلانهج تنفياذ مرا و أو عملية من جزءًا ادلنهج تنفيذ  عد

 .تطو ره مت الذي جادلنه على تطبيقو أ ًضا وديكن حتد عًا أكعر أو جد د
                                                             

52
 Lismina, Pengembangan Kurikulum di Sekolah dan Perguruan Tinggi, 

(Ponoroga:Uwais Inspirasi Indonesia,2019)h.234 
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 ىنااك أن الفاابقة، ادلناىج خرباء بع  آراء إىل إاارة يف ، وبائعو ميللر اقًتح

 :كلت يف مبا ادلناىج تنفيذ  ول نظر وجهات  الث األقو على

  كحدث ادلنهج تنفيذ  ( أ

 بتطو ر ادلناىج مطورو  قوم عندما حيدث كحدث ادلناىج تنفيذ إىل انظر 

 أن  أمااو مث. اجلد ااد ادلاانهج تطااو ر  كتمااو  ااىت جد ااد ماانهج معاجلااة أو

 .اجلد د للربنامج و ًقا التدر س من ادلعلمون  تمكن

 .وادلعلمُت ادلناىج مطوري بُت تفاعو كعملية ادلناىج تنفيذ ( ب

 52.ادلنهج سلفلة يف منفصو كمكون ادلنهج تنفيذ ( ت

 3102اإلطار للمنهج التعليمى  التغيرات .1

 3102نهج التعليمى ادل التفكَت طر قة يف التغَتات جدول

    KTSP 2006 KBK 2004 3102ادلنهج التعليمى 

   
 الرقم 

معاااااااااا َت كفااااااااااءة اخلااااااااارجيُت مفاااااااااتمدة مااااااااان 
 اال تياجات

معااااااا َت الكفاااااااءة خرجيااااااي مفااااااتمدة ماااااان 
 معا َت احملتوى

0 

معااا َت احملتااوى مفااتمدة ماان معااا َت الكفاااءة 
لل ااارجيُت مااان خاااالل الكفااااءات األساساااية 

 و اخلالية من ادلوض

 تم وض  معا َت احملتوى بناًء على أىاداف 
ادلوضاااااو  )معاااااا َت الكفااااااءات لل ااااارجيُت( 
مقفاااامة إىل معااااا َت الكفاااااءة والكفااااااءات 

 األساسية يف ادلواد

3 

                                                             
53 Ibid.,h.95-96 
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جيااااااب أن تفاااااااىم مجياااااا  ادلااااااواد يف تكااااااو ن 
 .ادلواقف وادلهارات وادلعر ة

الفصااو بااُت ادلواقااف الاايت تشااكو ادلوضااو  
 .دلعر ةوتشكيو ادلهارات وتشكيو ا

2 

ادلوضاااوعات مفاااتمدة مااان الكفااااءات ادلاااراد 
 حتقيقها

 4 الكفاءة مفتمدة من ادلوضوعات

مجي  ادلواد ملزمة بالكفاءات األساسية )كو 
  ئة(

 تم  صو ادلوضاوعات عان بعضاها الابع  
 ، معو رلموعة منفصلة من ادلوضوعات

5 

 3102ادلنهج التعليمى  التفكَت طر قة يف التغَتات . 0جدول

المـنهج التعليمـى  علـى بنـاءبالمدرسية اإلبتدائية  العربية اللغة مادةموقيع  .7

3102 

 وتعز ااااز وتطااااو ر وتوجيااااو لتشااااجي  موجااااو موضااااو  ىااااي ةالعربياااا الدراسااااة

 القااادرة. وادلنتجاااة ادلتقبلاااة العربياااة اللغاااة جتااااه اإلجيااااي ادلوقاااف وتعز اااز القااادرات

 القااادرة. القاااراءة مو هااا اآلخااار ن  اااد    هااام علاااى القااادرة ىاااي االساااتقاللية

 54.وكتابية افهية اتصال كأداة اللغة است دام على القدرة ىي اإلنتاجية

 اللغو ااااة الكفاااااءات حتقيااااق أجااااو ماااان ادلاااادارس يف العربيااااة اللغااااة إعااااداد مت

 وىاي متكاماو، بشاكو تدر فها  تم لغو ة مهارات أرب  تشمو اليت األساسية

 مفاااتوى علااى كلاات، وماا . اباااةوالكت والقااراءة  الكااالمو  واالسااتما  االسااتما 

                                                             
54 Permenag No 912 kurikulum 2013 PAI dan Bahasa Arab 
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 مهااااااارات علاااااى ادلدرساااااة ركااااازت ، االبتدائيااااااة ادلااااادارس أو االبتااااادائي التعلااااايم

 .اللغة يف األساس تشكو اليت والتحدث االستما 

  اااول موضاااوعات ابتدائياااة ادلدرساااة يف العربياااة اللغاااة دروس نطااااق  شااامو

 يف األطاااااراف، األساااارة، العناااااو ن، ، العماااااو ، ادلدرسااااة معاااادات ، ادلقاااادمات

 ادلقصاااااف، يف ، ادلكتبااااة يف ، ادل تااااارب يف ، ادلدرسااااة يف ، احلد قاااااة يف ادلناااازل،

 55.والًت يو وادلنزل والعمو اليوم اليومية األنشطة ، ساعات

  عتمااد ،لاادي طلبااة الصااف الراباا  بادلدرسااة اإلبتدائيااة التحد ااد وجااو علااى

 راسايالد للفصو 3102 لعام الدراسية ادلناىج متطلبات على ادلوضو  نطاق

  اُت يف. ادلهنة أصحاب ، ادلدرسية األدوات ، بالنفس التعر ف وىي الفردي

 .األسراة أ راد العنوان البيت يف األسرة ىو الدراسي الفصو أن

 الدراسة السابقة .ج 

 مراجعاااااة. هبااااا نقاااااوم الاااايت الدراسااااة يف مهااااام جاااازء ىاااااي الدراسااااة الفااااابقة

. معاُت موضاو  أو مبجاال الصالة كات لؤلدبياات وصاف أو وصاف ىاي األدبيات

 أو الباا عُت قباو مان مناقشاتو أو مناقشاتو دتات ماا على عامة نظرة  قدم أن ديكن

                                                             
55 Ibid. 
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 واألساااليب ادلقًت ااة البحاا  مشاااكو تاادعم الاايت والفرضاايات والنظر ااات ادلااؤلفُت

 56.ادلناسبة وادلنهجيات

 تتعلااااق ماااادة قاااراءة أو مناقشاااة ىاااو الدراساااة الفاااابقةا  هااام عاااام، بشاااكو

 مكاااااااان دلعر اااااااة جااااااادا مهماااااااة األدب دراساااااااة 57.البحااااااا  يف نتاااااااائج أو مبوضاااااااو 

  اا  ماان. البياناااتعلى ادلبنيااة الفااابقة والدراسااات البحاا  ىااذا بااُت االختال ااات

 الصااالة كات العربياااة الكتاااب تنااااق  الااايت األطرو اااات مااان العد اااد وجاااد الكاتاااب

 .البا عون أ ارىا اليت بادلوضوعات

 اللغااة تاادر س مااواد اسااةدر " بعنااوان نورليلااة  فشااة رسااالة العلميااة بقلاام (0

 للفصاااااو 3102ادلااااانهج التعليماااااى  أسااااااس علاااااى 0 ادلتقدماااااة العربياااااة

 علاى عاماة نظارة. )وآخارون روي بقلام الد نياة ادلدرساة برناامج العااار

( البيانيااااة والرسااااوم واللغااااة التقاااادديي والعاااارض ادلاد ااااة اجلاااادوى اااااروط

 نماا  حصااها مت الاايت الكتاااب ادلدرسااي، الدراسااة ذلااذه و ًقااا. 3105"

لنظر اااة  و ًقااا اجلياادة الدراساااية الكتااب معااا َت مااا  تتوا ااق ادلااواد  ياا 

 ادلاادة دقاة  تضمن الذي العلمي األساس إىل باإلاارة. منفور سلل 

 طورىاااا الااايت النظر اااة جواناااب يف بينماااا. الداعماااة وادلاااواد ادلاااادة ونطااااق
                                                             

56
 Punaji Setiyosari,Metode Penelitian Pendidikan Dan Pengembangan, 

(Jakarta:Prenamedia Grup,2016),h.117 
57 Ibid.,h.118 
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  زال ال أنو إال ، األساسية ادلواد م   توا ق الكتاب ىذا القامسي علي

 جواناااب عاان أمااا. اخلصااوص وجااو علااى وادلااواد ادلااواد دعاام إىل  فتقاار

 الكتااااب ىاااذا  اااإن ، والرساااومات واللغاااوي التقااادديي للعااارض اجلااادوى

 58منشور سلل . كتبها اليت النظر ة م   توا ق

 العااري ادلدرسااي الكتاااب حتليااو" بعنااوان كامياادا كتبهااارسااالة العلميااة   (3

 التطااور ساايكولوجية مراجعااةو حتلياا) التفااناو ة ادلدرسااة الفاااب  الصااف

 علاااى بنااااءً  البحااا  ىاااذا علاااى بنااااءً . 3106 عاااام( للماااراىقُت ادلعاااريف

 الكتااب ىاذا يف الاواردة ادلاواد تفاليم  اتم ، 3102 لعام ادلناىج رلال

 النشاطة ادلشااركة حتادي. وشلتعاة وشلتعاة وزلفزة وتفاعلية مبتكرة بطر قة

 لتطااااور و قااااا ىااااو العاااارض جانااااب يف. ةبااااللطل النففااااي للتطااااور و ًقااااا

 م  الكتاب ىذا يف اللغة است دام  توا ق. للمراىقُت ادلعر ية اجلوانب

 العاااااطفي التطااااور مؤااااارات وبالتحد ااااد ، للمااااراىقُت ادلعااااريف التطااااور

 وماا . الطاالب لاادى التفكاَت مفااارات وتكاماو واالجتماااعي الفكاري

 رالتطاو  نظر ة م  متوا قة ءَت األخرى ادلؤارات بع  تزال ال ، كلت

                                                             
58 Khazinatul husna, Analisi Buku Teks Al Mutala‟ah Al Hadisah Karangan K.H Mahmud 

Yunus (Perspektif Metologi Penyusunan Buku Teks Bahasa Arab), Skripsi, (Jogjakarta: Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN sunan Kalijaga, 2013). 
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 ىااااذا ماااان التمااااار ن ماااان األخااااَت الشااااكو كااااان مث. للمااااراىقُت ادلعااااريف

 59.ادلراىقُت لدى ادلعريف النفس علم تطور م  أ ًضا متوا ًقا الكتاب

 مااادة حتليااو" بعنااوان رمضاااهنانزي خااويل زلمااد كتبهااا رسااالة العلميااة  (2

 أنااس حملمااد" األول اجمللااد ماانهج بطر قااة القاارآن  هاام" العااري الكتاااب

 ءااااَت الكتاااااب ىااااذا  ااااإن الدراسااااة ذلااااذه طبقاااااً . 3106 معااااا" عاااادنان

 ادلدارس من سواء  د على ادلبتدئُت الطالب ل است دم إكا مناسب

 ىاذا  فاتوف  . العربياة باللغاة التعليمياة ادلاواد لادعم وبيازانًت ن العامة

 الااايت النظر اااة األسااس إىل  شاااَت الاااذي اجليااد الكتااااب معاااا َت الكتاااب

 الكتااب ىاذا  توا اق. الداعماة وادلاواد ادلاادة ونطااق ادلاادة دقاة تتضمن

 تقاادًن  ااتم مث. الداعمااة للمااواد و ًقااا لاايس ولكاان األساسااية ادلااواد ماا 

 مرا ااو بالفعااو حتقااق الاايت ماااكي، لنظر ااة و ًقااا وعرضااو الكتاااب ىااذا

 61.والتكرار والعرض والتدرج االختيار

                                                             
59 Khazinatul husna, Analisi Buku Teks Al Mutala‟ah Al Hadisah Karangan K.H Mahmud 

Yunus (Perspektif Metologi Penyusunan Buku Teks Bahasa Arab), Skripsi, (Jogjakarta: Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN sunan Kalijaga, 2013). 
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 ادلطااروح وضااو ادل يف التشااابو أوجااو بعاا  ىناااك الفااابقة الدراساااتواسااتناداعلى 

 ىااذه تركااز  يا .  عااو تركياز يف ىااو االخااتالف بينماا. العربيااة الكتاب حتليااو وىاو

 3102 التعليماااي ادلااانهج كتااااب يف احلاااوار زلتو اااات زلتاااوى علاااى  قاااط الدراساااة

 .اإلبتدائية ادلدرسة الراب  الصف
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