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 مّلخص
  3102 بمنهج المتوسطة اإلسالميةمدرسة بالالسابع  لصف كتاب اللغة العربيةمالئمة  

 (BSNP)الوطنية  ر التربيةايلمجلس معللجوانب األربعة و 
 النساء نور فطري :اعداد

 دورًا اآلن حىت تلعب تعليمية موارد وى الكتاب املدرسي. الكتاب املدرسي أجنبية كلغة العربية اللغة تعليم جناح حمددات من
 املواد من الكثري ألن تعليمية، كمواد املتطلبات تلبية على قادرا الكتاب املدرسي تكون أن جيب. التعلم عملية دعم يف مهًما

 .جيد بشكل منظمة وليست فقط الدراسة جمال حول معلومات احتواء إىل عموًما متيل التعلم يف املستخدمة
. ثانويةال السابع للصف العربية الكتاب املدرسي حملتوى أعمق حتليل إىل ويهدف احملتوى، حتليل حبث ىو البحث ىذا من النوع

 Human تقنية اجلمع تقنية تستخدم. إجراؤه مت الذي التحليل نتائج عرض إىل يهدف نوعي هنج ىو ىذا البحث يف املستخدم النهج

Instrument (البيانات جلمع كأداة الباحث .)لدى  3102 مالءمة كتاب اللغة العربية منهج ملعرفة ىو ىذا البحث من اهلدف كان
 .(BSNPللجوانب األربعة للوكالة الوطنية ملعايري التعليم ) الثانويةدرسة مبالسابع  الصف

 مناسب الكتاب ىذا أن على يدل ىذا. عيوبو من أكثر ىذا السابع للصف العربية اللغة كتاب مزايا أن الدراسة نتائج أظهرت
 إىل لؤلفوامل الناشرون حيتاج اليت العيوب بعض ىناك بروًزا، األكثر مزاياىا جانب إىل. وللطالب درسمل كتيبك الستخدامو
 .أفضل الكتاب جلعل. إصالحها

 موضوع كل ألن لالىتمام جًدا مثري املادة وعرض الكتاب، مقدمة صفحة يف املوجودة KD و KI إىل بالفعل املقدمة املواد تشري
 اللون عليو يغلب ألنو جاذبية أقل املقدم اللون عرض يف فقط إهنا املوجودة، املواد مع تتكيف توضيحية صورة لو فرعي وموضوع
 .املعرفية قدراهتم إلثراء طلبةلل حافز لتوفري كافية الكتاب يف الواردة الداعمة املواد. واألبيض األسود

 األلوان ألن جًدا بسيطًا الكتاب ىذا يبدو. الرسومي العرض جانب يف تكمن الكتاب ىذا يف الواردة العيوب فإن عام، بشكل
 ألن اجلذابة، األلوان اختيار إىل االنتباه الضروري من ،الثانوية مستوى على لألطفال بالنسبة. فقط واألسود باألبيض ىي فيو املعروضة

 .بالتعلم االىتمام يزيد أن ميكن ىذا
 وزارة عن الصادر السابع الفصل التسناوية مدرسة 3102 العربية باللغة الطالب كتاب منهج مالءمة: أن االستنتاج ميكن لذلك

 اجلوانب: أن نستنتج أن ميكن والرسومات، واللغة والعرض املادة وىي BSNP لـ وفًقا استيفائها جيب جوانب 2 مع 3102 عام الدين
. وواضح متسلسل بشكل املواد تقدمي يتم. احلاليني KD و KI مالءمة إىل يشري. ودقيقة جمدية الكتاب يف املقدمة املواد كانت املادية،

. السابق الفصل يف موضح ىو كما الوطنية الًتبية وزارة وضعتها اليت املعايري املدرسي الكتاب ىذا تقدمي استوىف العرض، جوانب من
 مملة الكتاب يف والكتابات الصور وتبدو ،طلبةلل صراحة الدافع تقدمي عدم: مثل تلبيتها، يتم مل ملؤشرات عدة ىناك ذلك، ومع

 الفهم وسهلة خفيفة املستخدمة العامة اللغة السابع، للصف العريب الكتاب ىذا يف. والوضوح اللغة جوانب. واألسود األبيض باللونني
 والصور واألسئلة واألمثلة املواد تصميم أن كما املعايري، مع الكتاب ىذا يف احلروف وحجم نوع يتوافق. الرسومي اجلانب. طلبةال على
 للغاية، بسيط وحمتوياتو الغالف عرض تصميم. واألبيض األسود غري أخرى ألوانًا الكتاب ىذا يعرض ال ذلك، ومع. أيًضا أنيًقا يبدو

 .للغاية جذاب غري يبدو ىذا الثانوية طالب لعمر بالنسبة
 BSNP المدرسي، الكتاب المالءمة،: المفتاحية الكلمات
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 االقرار
 

 :املوقع أدناهاقر انا 
 النساء نور فطري:   االسم

 1511101155:  رقم القيد
 قسم تعليم اللغة العربية:   القسم
 املعلمني اعدادتربية و :   الكلية

 

جمللس معيار الرتبية وللجوانب األربعة  0112مالئمة كتاب اللغة العربية لصف السابع باملدرسة املتوسطة اإلسالمية مبنهج " أن حبثي املنعون
 خالقياتأالعلمية و  بااللتزام باألمانةال منتحل من أي عمل منشور، كما أقر  و أصيل غري مستلهو عمل خاص يب،  "(BSNP) الوطنية

احلق يف اختاذ  ، وللجامعةواملادية للغري جراء احلقوق الفكرية حتمل كافة التباعت القانونيبةأو عاله. أالبحث العلمي يف كتابة البحث املنعون 
 املرتتبة على ذلك.و الالزمة  جراءاتإلا

ر المبونج،احتريرا بند  
 الطالبة
 

   النساء نور فطري
1511101155 
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 شعار

 

الََّعلَُّكۡمَتۡعِقلُۡونَ ۤااَۡنَزۡلٰنُهقُۡرٰءًناَعَرِبّيً  ِانَّ

 

Artinya: “sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-qur’an berbahasa arab agar kamu 

memahaminya”(QS:Yusuf :2) 1  
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Diponegoro, Bandung, 2002), hlm. 122 
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 إهداء

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

أي  ،ية هلذه الرسالة بكل أوجو القصورتمكن من إكمال املهمة النهائتالذي أعطى نعمتو وتوجيهاتو حىت  احلمد سبحانو وتعاىل
 :بفخر إىلرسالة ىذه ال باحثةص  الختعمل بسيط ولكنو يتطلب جهاًدا، 

، الصربان دائًما واملخلصان يف التعليم والًتبية واحملبة والدعم ويناريتاحملبوبة أسيب ديدي ىريمانا واألم  احملبوب ، األبوالدي   .1
 .المبونججبامعة رادين انتان  امن إكمال دراسته تة من أجل كل ططوة طالل تعليمهما، حىت دتكنوالتمويل والصال

 .، اليت حتفزين دائًما وتصلي من أجل جناحيالعزيزة موليا موليانا أطي .2
 .صلي وتشجع دائًماي ذيالأولياء فجر أكتافيا  وباحملبأطيت  .3
 .إيفان سيتياوان الذي يرافقين ويساعدين دائًما ويقدم يل دائًما تشجيًعا ونصيحة ال هناية هلا .4
 .، ليا زليحة الذين يدعمون ويشجعون دائًما الفرح واحلزنضيلةنوريايت سبتياين، نور أيو ف ،أصدقائي األعزاء .5
لية حىت االنتهاء رافقت وقاتلت مًعا دائًما أثناء وجودىا يف الك انتلري الطليستيانا نورساف مكرمة، ةقرين ،يف السالحرفيقة  .6

 .رسالةمن ىذه ال



 ط
 

 ترجمة باحثة
 
 

من السيد أسيب ديدي هريمانا  البنت االوىل من شقيقني ، وهي 3991فرباير  31يف باندونغ يف نور فطري  النساءولدت 
 .والسيدة ويناريت

 :التعليم بدًءا من تخذا
 .9009اكتملت يف عام المبونج الوسطى ، تريباجني بيسار، احلكوميةاالبتدائية  1بندر جايا  املدرسة .3
 .9039اكتملت يف عام  بيساواران ، غيدونج تتأن، املدرسة دينية للبنات الثانوية اإلسالمية .9
 .9032اكتملت يف عام المبونج الوسطى ، بنجوايت، تريباجني بيسار 3العالية االسالمية احلكومية  درسةامل .1
جبامعة رادين انتان ، قسم تعليم اللغة العربيةب، املعلمنيواعداد يف كلية الرتبية  البكالوريوسبالتعليم العايل يف برنامج تابعة  .4

 .9032/9090، بدًءا من الفصل الدراسي األول من العام الدراسي االسالمية احلكومية المبونج



 ي
 

 كلمة شكر وتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
، حبيث ميكن االنتااء نن إلداد ىذه الرسالة بشك  صحيح  لى  ل  وررة نن رلىو وتجييااتواحلهد هلل سبحانو وتعاىل

وللجوانب األربعة لمجلس  3102مالئمة كتاب اللغة العربية لصف السابع بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية بمنهج  ":بعنجان
، ونأن  أن و وإن شاء اهللحابوأص لوأو  النيب حمهد صى  اهلل لىيو وسىم لى دائها  صالة وسالنا". (BSNP) معيار التربية الوطنية

 .يف اليجم األخريلنا نتشفع 
تربية والداد   ىذه الرسالة نن أي  إلهال املاام وىي يزء نن املتطىبات األلادميية إللهال الدراسات يف لىيةتتم لتابة 
بك  قجة وياد . ، ولىحصجل لى  درية البكالجريجس يف الًتبيةجبانعة رادين انتان النبجنج تعىيم الىغة العربية بًتبية املعىهني بقسم

أن  الباحثةجد ت، وبك  تجاضع رسالةىفة يف لهىية لتابة ىذه الوالتجييو ونتائج نناقشات األطراف املختباإلضارة إىل املسالدة واإلرشاد 
 :دود ل احمل اعرب لن انتناهنت

 رادين انتان النبجنج. االستاذ الدلتجر احلاج نكري املايستري رئيس يانعة .1
 اإلسالنية إنتان رادين جبانعة املعىهني، وتدريب الًتبية لىية لهيدة املايسترية، ديانا، الدلتجرة احلاية نريرا األستاذة .2

 .النبجنج احلكجنية،
 اإلسالنية إنتان رادين وتدريب املعىهني، جبانعة الًتبية لىية العربية، الىغة تعىيم املايسترية.رئيسة قسم ىجرية، أني الدلتجرة .3

 النبجنج احلكجنية،
 انالذاملشارلة  ةاملشرر املشرف االول واالستاذة الدلتجرة سيت راطهة املايسترية ايستريامل، لبد احلهيدتجرندوس احلاج الدل .4

 د والسيدة احملاضرين بكىية الس.حىت ميكن إلهاهلا رسالةاإلرشادات بصرب يف لتابة ىذه الترية بتجييو ودلم وتقدمي  اقان
وتدريب املعىهني،  الًتبية لىيةيف   باحثةذين قدنجا املعررة لىال لداد املعىهنيالًتبية والكىية  واملجظفني والعانىني سادة احملاضرين .5

 النبجنج احلكجنية، اإلسالنية إنتان رادين جبانعة
 .، ليا زليحةليىةنكرنة، نجر أيج ررينا ، قريطوأخيت، نجريايت سبتياين، ليستيانا نجرسار يتأرل  صديق .6
 .التشجيع واملسالدة يف لتابة ىذه الرسالةالذين قدنجا  2115تعىيم الىغة العربية قسم الزنالء يف  .7
 النبجنج احلكجنية، اإلسالنية إنتان رادين يانعةاجلانعة احملبجبة  .8

 .رب العاملنيآنني يا أيًرا ملا قدنجه نن لجن وتجييو  يزاىم اهلل سبحانو وتعاىل أن يعطي ىداية وتجريق
 

2121                بندر النبجنج ،  
 باحثة

 
 

رطريالنساء نجر   
1511121145 
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الباب األول
مقّدمة

تأكيد العنوان. أ
المالءمة. ١

لد  اليت تعين أن " sesuai"من كلمة )kesesuaian(الئمة امليأيت ) ١٠٩٣: ٢٠٠٧(٣وفًقا لقاموس اإلندونيسي الكبري، ا
٢.مسألة توافق أو انسجام أو توافقيهالئمةاملمعىن كلمة . تكون متناغًما أو مناسًبا

ب المدرسياالكت. ٢
هي العنصر الثاين يف املنهج الذي يتكون من جوانب Zulhannanحبسب إبراهيم بسيوين أمرية اليت اقتبسها الكتاب املدرسي

عالوة ٣.املعرفة املنظمة، مبا يف ذلك اختيار وتنظيم البيانات واملفاهيم واملبادئ اليت تعزز املنظمة بطريقة مستدامة ومتكاملة وتآزرية
كأساس للدراسة طلبةأن الكتاب املدرسي هو كتاب يعاجل موضوًعا ما بشكل شامل ويستخدمه الZulhannanعلى ذلك، أضاف 

٤).كمرجع للتعلمطلبةكتاب حيتوي على مجيع املواد اليت يستخدمها ال(

هي سجالت للفكر العنصري مرتبة ألغراض تعليمية درسياملب اكت"قوله إن Tariganنقلت عن Hall-Questوحبسب 
ب أو كتب قياسية لكل فرع من فروع الدراسة وتتكون من اكتوهالكتاب املدرسي"أن Langeصرح خرباء آخرون مثل . "وأغراض

كتب وهاملدرسي ب اكت"بأن Baconمبزيد من التفصيل، جيادل ". نوعني، ومها الكتب الرئيسية أو الرئيسية واملالحق أو اإلضافات
ال وجمهزة بأدوات  مصممة لالستخدام يف الفصل الدراسي، وقد مت جتميعها وإعدادها بعناية من قبل خرباء أو خرباء يف هذا ا

٥.تعليمية مناسبة ومتوافقة

العربية. ٣
٦.وحبسب الغلّيني فإن اللغة العربية هي مجلة يستخدمها العرب للتعبري عن أهدافهم ومشاعرهم

ية املعروفة منذ القدم، وقد كانت لغة عاد، ومثود، وجّديس وجُرهم، وكانت منتشرة يف واحدًة من اللغات الساماللغة العربيةتعدّ 
اليمن والعراق، ووصلت إىل َذروة النضج عندما استقّرت يف احلجاز، وإىل ذروة عّزها ورِفعتها عندما أصبحت لغة الدين اإلسالمّي؛ 

جتدر اإلشارة إىل أّن هناك . تأدية شعائره الدينية وتالوة القرآن الكرميفبها نزل القرآن الكرمي لُتصبح ضرورًة لكّل مسلم ليتمّكن من
٧.العاملحوايل سبعمائة مليون ُمسلم يتكّلمون اللغة العربية يف

ا . اللغة العربية هي لغة سامية وسطى تنتمي إىل عائلة اللغات السامية وترتبط باللغات العربية واآلرامية اجلديدة اللغة العربية 
ا أكثر من . متحدثون أكثر من أي لغة أخرى يف عائلة اللغات السامية مليون شخص كلغة أوىل، يعيش معظمهم ٢٨٠يتحدث 

ا اللغة اليت يستخدمها ٢٥هذه اللغة هي اللغة الرمسية يف . يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا دولة ، وهي لغة العبادة يف اإلسالم أل
، بعضها ال يستطيع حىت فهم )اللهجات(االختالفات بناًء على توزيعها اجلغرايف، فإن اللغة العربية املنطوقة هلا العديد من . القرآن

ا لغة كلية واحدة مع . بعضها البعض يتم تدريس اللغة . ٣-ISO٦٣٩لغة فرعية يف ٢٧مت تصنيف اللغة العربية احلديثة على أ

٢ https://kbbi.web.id/suai, diakses pada Ahad, ٠٦ Juni ٢٠٢١, pukul ٠٩٫٥٦ WIB
٣ Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, ٢٠١٤), h. ١٤٨.
٤ Ibid. h. ١٥٠.
٥ Tarigan, Henry Guntur, dan Djago Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, (Bandung: Angkasa, ١٩٨٦), h. ١١.
٦Mustafa al Ghulayain, Jami Ad Durus Al Arabiyyah jilid I, (Beirut: Dar Al kutub Al Ilmiyyah, ٢٠٠٥) h.٧

.١٠-٩دار الوطن للنشر، صفحة: ، الرياض)الطبعة األوىل(أمهية اللغة العربية ومناقشة دعوى صعوبة احملو ،)هـ١٤١٢(أمحد الباتلي ٧



ع

يف أماكن العمل واحلكومة على نطاق واسع يف املدارس واجلامعات، وُتستخدم) تسمى أحيانًا اللغة العربية األدبية(العربية الفصحى 
.ووسائل اإلعالم

٤ .BSNP

ا يف تقييم جدوى ) BSNP(وكالة معايري التعليم الوطنية  يف الئحة وزير الرتبية . الكتاب املدرسياليت تتمثل إحدى واجبا
على أن ١الفقرة ٤بشأن كتاب املادة ٢٠٠٨من عام ٢تنص املادة . رقم) Permendiknas RI(الوطنية جلمهورية إندونيسيا 

يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي يتم تقييمها من حيث جدواها أوًال من قبل وكالة معايري التعليم الوطنية الكتاب املدرسي"
)BSNP ( هذا يعين أن كل وحدة تعليمية مطلوبة للحصول على  ." كمصادر تعليميةطلبةأو ال/ قبل استخدامها من قبل املعلمني و

لديها معايريها اخلاصة للكتب املدرسية املستخدمة يف ) BSNP(وكالة معايري التعليم الوطنية . BSNPمدرسي اجتاز تقييم كتاب 
.عملية التعلم

بحثخلفية ال. ب

ا أداة لفهم الدين مباشرة من املصدر األصلي ، Tayar Yusufوفًقا ل. تعترب اللغة العربية بالنسبة للمسلم لغة مهمة للغاية، أل
اللغة العربية هي اللغة املستخدمة يف القرآن، ٨.فإن القرآن واللغة العربية مها وجهان لعملة ال ميكن فصلهما عن بعضهما البعض

لذا فإن . وأصبحت جزًءا من التعلم الديين يف اإلسالم وهو لغة يومية، كما هو احلال عند قراءة قراءات الصالة وكذلك قراءة القرآن
.اختيار تطوير اللغة العربية أصبح ضرورة ومقتضيات خاصة به

ا أداة إلتقان اللغة أو التواصل والتفاعل االجتماعي. رتعلم اللغة ضروري جًدا ملواكبة العص أصبحت اللغة العربية حالًيا لغة . أل
:قال عمر بن اخلطاب. عاملية ، لذلك جيب إتقان اللغة العربية وتعلمها

ا تزيد يف العقل وتثبيت املروءة ا من دينكم وتفقهوا فيها فإ .تعلموا العربية فإ

“Pelajarilah bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kalian dan
kuasailah bahasa Arab, sesungguhnya ia akan menambah ketajaman dalam menguatkan akal dan menguatkan
kehormatan diri”.٩

لغة العربية هي لغة دخلت إندونيسيا منذ فرتة طويلة بكل مع مالحظة بعض إحلاح اللغة العربية أعاله ، وبالنظر إىل أن ال
وجودها، فإن اللغة العربية جتذب املزيد من األدوار للمؤسسات التعليمية كوسيلة إيصال لتكون قادرة على تعلم اللغات األجنبية، 

مسار التعليم املدرسي هو . د عربية يف التعليمالتعليم يف املدارس الدينية أو املدارس الداخلية اإلسالمية حيث توجد موا. وخاصة الرمسية
١٠.تعليم تنظمه املدارس من خالل أنشطة التعلم على مراحل وبشكل مستمر

مت إنشاء تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا من املرحلة االبتدائية إىل املستوى اجلامعي والذي ال ميكن بالطبع فصله عن دور 
ااحلكومة اإلندونيسية يف تنظيم  بشأن نظام التعليم ٢٠٠٣لعام ٢٠بناًء على القانون رقم . تعليم اللغة العربية وفًقا للمناهج املعمول 

٨Tayar Yusuf and Syaiful Anwar, Metodologi Pengajaran Agama Dan Bahasa Arab (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
١٩٩٥). h. ١٧٥.

٩Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, ٢٠١٧), h.
٢٦.

١٠E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, ٢٠٠٦), h. ٦٣.
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الوطين، فإن املنهج عبارة عن جمموعة من اخلطط والرتتيبات املتعلقة باألهداف واحملتوى واملواد التعليمية، فضًال عن األساليب 
مع مرور الوقت، خضع املنهج الرتبوي لبعض ١١.لتعلم لتحقيق تعليم معني األهدافاملستخدمة كدليل إرشادي لتنفيذ أنشطة ا

١٢.التغيريات والتطورات يف حتقيق أهداف الرتبية الوطنية، وهي تثقيف حياة األمة

الدراسية، فقد أحد الشروط اليت نراها اآلن هو تغيري املناهج . تستمر أشكال خمتلفة من مقدمي تعليم اللغة العربية يف التطور
، منهج )خطة التعليم االبتدائي(١٩٦٤، منهج )خطة التعلم(١٩٤٧منهج : تغيريًا، مبا يف ذلك١١خضع املنهج يف إندونيسيا 

١٩٧٥، املنهج )PPSP/ مشروع تطوير املدارس الرائدة يف املناهج (املنهج الدراسي ١٩٧٣، )منهج املدرسة االبتدائية(١٩٦٨
املنهج املنقح(١٩٩٧، املنهج )١٩٩٤املناهج(١٩٩٤، املنهج )١٩٨٤املناهج(١٩٨٤، املنهج )بتدائيةمنهج املدرسة اال(

) KTSP/ منهج مستوى وحدة التعليم (٢٠٠٦، منهج )KBK/ املناهج القائمة على الكفاءة الرائدة (٢٠٠٤، املنهج )١٩٩٤
٢٠١٣.١٣واألخري هو منهج 

طلبةأو املواد التعليمية للالكتاب املدرسيراسية هلا آثارها اخلاصة، أحدها التغيريات يف من املؤكد أن تغيريات املناهج الد
هي مواد تعليمية وأيًضا  الكتاب املدرسيمن العناصر املهمة يف عامل التعليم، ألن الكتاب املدرسيتعترب . املستخدمة يف التعلم

طلبةميكن للمدرسني إدارة التعلم ليكونوا أكثر كفاءة وفعالية من خالل الكتب، وكذلك ميكن لل. كمصدر لإلرشاد يف التدريس
:هذا وفًقا لكلمات اهللا سبحانه وتعاىل. املشاركة يف التعلم على أكمل وجه عن طريق الكتب

َ َال یَُغیُِّر َما بِقَ  ى یَُغیُِّرۡوا َما بِاَۡنفُِسِھمۡ اِنَّ ّهللاٰ ًءا فََال َمَردَّ لَھٗ ؕۡوٍم َحتّٰ ُ بِقَۡوٍم ُسۡوۤ الٍ َۚواَِذۤا اََراَد ّهللاٰ ۡن ُدۡونِٖھ ِمۡن وَّ َوَما لَھُۡم مِّ
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya
dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra’d [١٣]: ١٤(١١

بذلت وزارة الثقافة يف مجهورية إندونيسيا جهوًدا خمتلفة لتحسني تطوير وجودة التعليم يف إندونيسيا ، وتتمثل إحدى الطرق 
العام الدراسي ٢٠١٤-٢٠١٣، والذي سيتم تنفيذه تدرجيًيا بدًءا من ٢٠١٣يف تطوير منهج تعليمي وطين، وبالتحديد منهاج

١٥.التنفيذ احملدود، خاصة للمدارس املستعدة لتنفيذهمن خالل 

من خالل . على تعليم الشخصية ، خاصة على املستوى األساسي الذي سيكون أساس املستوى التايل٢٠١٣يركز منهج 
بها ، من املأمول أن تصبح هذه األمة أمة كرمية وأن يكون لشع٢٠١٣تطوير منهج دراسي قائم على الشخصية والكفاءة لعام 

قيمة مضافة ونقاط بيع ميكن تقدميها ألشخاص آخرين ودول أخرى يف العامل ، لذلك أنه ميكنهم التنافس والتعايش وحىت التنافس 
ميكن أن ينتج بالفعل أشخاًصا منتجني ومبدعني ٢٠١٣هذا ممكن إذا كان تنفيذ منهج . مع الدول األخرى على الساحة العاملية

١٦.ومبدعني ولديهم شخصية

: ميكن أن تكون مشاكل تعلم اللغة العربية نامجة عن الظروف املوجودة يف اللغة العربية نفسها، واملشاكل اللغوية، مثل
وميكن أن يكون سببها أيًضا مشاكل . مشاكل الصوت أو النظام الصويت، والكتابة، والصرف، والنحو أو القواعد، وعلم الدالالت

١١Teguh Triwiyanto, Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, ٢٠١٥). h. ٦.
١٢Supardi U.S, Arah Pendidikan Di Indonesia Dalam Tataran Kebijakan Dan Implementasi, Jurnal Formatif, ٢٫٢

(٢٠١٢), ٢١–١١١. h. ١١١.
١٣Ismail Suwardi Wekke dan Ridha Windi Astuti, Kurikulum ٢٠١٣ di Madrasah Ibtidaiyah: Implementasi di Wilayah

Minoritas Muslim, Jurnal Keguruan danIlmu Tarbiyah, ٢٫١ (٢٠١٧),٣٤-٣٩,.h. ٣٤.
١٤Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, ٢٠٠٧), h. ٢٥٠.
١٥Azkia Muharom Albantani, Implementasi Kurikulum ٢٠١٣ Pada Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah

Ibtidaiyah, Arabiyat : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban, ٢٫٢ (٢٠١٥), ٩١–١٧٨.h. ١٧٩.
١٦E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum ٢٠١٣ (Bandung: Rosda Karya, ٢٠١٣), h. ٦.



ص

يف ١٧.أنفسهم يف عملية تعلم اللغة العربيةطلبةة والثقافية والتاريخ واملشاكل مع املعلمني أو الغري لغوية مثل املشكالت االجتماعي
مما هذه احلالة، فهذا يعين أن املؤلف يريد حتليل املشكالت اللغوية بناًء على املواد التعليمية ملدى مالءمة املنهج املعمول به حالًيا ،

.لعربية نفسهايعين أنه وثيق الصلة بتعلم اللغة ا

املواد التعليمية هي موارد تعليمية . بشكل عام، حىت اآلن، يتم ترتيب املواد التعليمية يف كتاب خاص يسمى كتاب مدرسي
جيب أن تكون املواد التعليمية قادرة على تلبية املتطلبات كمواد تعليمية، ألن العديد . هلا حىت اآلن دور مهم لدعم عملية التعلم

١٨.ملستخدمة يف التعلم متيل عموًما إىل احتواء معلومات حول جمال الدراسة فقط وليست منظمة بشكل جيدمن املواد ا

أحد العوامل اليت تؤثر على الكتاب املدرسييعد وجود . عن أنشطة التعلم وعامل التعليمالكتاب املدرسيال ميكن فصل 
. طلبةهي أحد احملددات املهمة لنجاح تعلم الالكتاب املدرسيحىت الدراسات السابقة كشفت أيًضا أن . عملية التعلم السلسة
جيب أن يكون الكتاب املدرسي اجليد متوافًقا مع املعايري واملعايري . بشكل صحيح وصحيحالكتاب املدرسيلذلك، جيب تصميم 

.ك مالءمته للمنهج احلايل، حبيث ميكن للكتاب أن يعمل كأداة تعليمية فعالةوكذل

ترتبط . ال ميكن إنكار أن عملية تعلم اللغة العربية يف مجيع مستويات التعليم يف إندونيسيا ال تزال ترتك الكثري من املشاكل
بذلت جهود . التعلم، واملعلمني، وما إىل ذلكلووسائهذه املشكلة بالعديد من األشياء مثل املنهج، واملنهجية، ومواد التدريس،

حىت مىت ستظل املشاكل يف التعلم موجودة . خمتلفة للتغلب على مشاكل تعلم اللغة العربية من قبل األكادمييني وغري األكادمييني
.يف حتقيق التقدمكل شيء هو عملية طبيعية تستمر . دائًما وتنشأ جنًبا إىل جنب مع االنتهاء من املشكالت األخرى

الكتاب يشتبه يف أن . اليت ال تتوافق مع معايري احملتوى يف املناهج الدراسيةالكتاب املدرسيمنذ بعض الوقت، مت حتديد 
. حتتوي على حمتويات سلبية خترج عن األعراف األخالقية، مثل احلاالت املوجودة يف بوجور وجاكرتا وماالنج وبانيوماساملدرسي

الكتاب وبالتايل، فإن توفري . اليت حتتوي على التطرفاملدرسيهذه األمثلة، كانت هناك أيًضا حاالت للكتب باإلضافة إىل
١٩.، خاصة للتعليم االبتدائي والثانوي، ال يزال يرتك مشاكل حتتاج إىل معاجلةاملدرسي

املثال اليت حتتوي على مفاهيم خاطئة، عدد الكتب اليت ال تفي باملتطلبات من حيث احملتوى واللغة والرسومات، على سبيل
وكتابة تدوين خاطئ، وبيانات غري دقيقة، ورسائل غري واضحة، ويف حالة استخدام هذه الكتب يف املدارس، فإن اآلثار املرتتبة 

٢٠.و ميكن أن تكون جودة التعليم واسعة جًداطلبةعلى ال

باإلضافة إىل ذلك  فإن حتول . طلبةالتقليدي إىل اخنفاض حتصيل الستؤدي اجلودة املنخفضة ملواد التدريس مع التعلم 
املعلمني الذين كانوا يف البداية املصدر التعليمي الوحيد والذين يقودون اآلن كميسرين يتطلب وجود مادة تعليمية أو كتيب من 

باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يكون وجود .أجل سد مشكلة القدرة احملدودة للمعلمني على إدارة عملية التعلم يف الفصل الدراسي

١٧Abdul Aziz bin Ibrahim al-Ashili, Asasiyat ta’lim al-Lughat al-Arabiyah li-Annathiqin bi al-Lughatil ukhra’ jami’ah
ummul Qura’, (Riyadh: ١٤٣٢ H), h. ١٩٣.

١٨Halimi Zuhdi, Al-biiah Al-Lughowiyah: takwiinuhaa wa dauruhaa fii Iktabi Al- ‘Arabiyah, (Malang: UIN
Malang-Press, ٢٠٠٩), h. ١٥.
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ق

، حبيث ميكن طلبةالفرديني، وسد مشكلة اخنفاض اإلدراك الذايت للطلبةاملواد التعليمية مفيًدا لفهم وتقدمي العالج وفًقا خلصائص ال
٢١.استكشاف املواد غري املفهومة مرة أخرى من خالل مواد التدريس املطبوعة 

العربية للصف السابع يف منهج الثانويةتم املؤلف بدراسة أعمق حول مدى مالءمة كتاب املدرسة بناًء على هذا التحليل، يه
أجريت هذه الدراسة لتحديد ما إذا كان كتاب اللغة العربية مناسًبا بناًء على جوانب . الصادر عن وزارة الدين والثقافة٢٠١٣

.ض واللغة والرسومات، أي جوانب احملتوى والعر BSNPتقييم الكتاب اليت بدأها 

الصادر عن وزارة الدين مع الكفاءات ٢٠١٣مدى مالءمة كتاب اللغة العربية ملنهج اللغة العربية ملنهج الرتمجة اآللية لعام 
تتكون . صفحة١٤٢يتكون كتاب الطالب العريب ملنهج اللغة العربية للماجستري من الفئة السابعة من . ٢٠١٣األساسية ملنهج 

على حمتويات ١٤٢-١بينما حتتوي الصفحات . من الغالف وهوية املؤلف والناشر واملقدمة وجدول احملتوياتi-viصفحة 
كتاب طالب . الكتاب اليت تتكون من سبعة فصول يتكون كل فصل فيها من مفردة وحوار وتركيب وقراءة وكتاب واستقامة

). لكن الشرح موضح فقط يف كتاب املعلم(وأهداف التعلم وكذلك املؤشراتKDو KIالصف السابع غري جمهز بشرح ملؤشرات 
,Zaenal Muttaqinهذا الكتاب هو أحد املخطوطات اليت كتبها  Momon Mujiburrohmanو ،Faruq Baharudin ونشرته ،

الكتاب هو أول طبعة مطبوعة يف هذا . مديرية التعليم املدرسي، املديرية العامة للرتبية اإلسالمية، وزارة الدين يف مجهورية إندونيسيا
مع األخذ بعني االعتبار هوية الكتاب، يتم تصنيف هذا الكتاب على أنه مل . وهي نسخة منقحة من الطبعة السابقة٢٠١٤عام 

من يعد كتابًا جديًدا مستخدًما يف هذه السنة الدراسية أو استخدمته العديد من املدارس الدينية كوسيلة للتعلم، ولكن بعد البحث
ذا الكتاب .قبل املؤلف، ال تزال هناك بعض األخطاء يف جوانب احملتوى أو العرض التقدميي أو اللغة أو الرسومات اخلاصة 

التركيز والتركيز الفرعي على البحث. ج
التركيز على البحث. ١

والبحث عنها باإلضافة إىل دليل ينصب تركيز البحث على حتديد الرتكيز كدليل لتوجيه البحث يف حماولة جلمع املعلومات 
إىل جانب ذلك، فإن تركيز البحث هو أيًضا . يف إجراء املناقشات أو التحليالت حبيث حيصل البحث فعلًيا على النتائج املرجوة

.مساحة حمدودة يف تطوير البحث حبيث ال يتم تنفيذ البحث الذي مت إجراؤه عبثًا بسبب عدم الوضوح يف تطوير املناقشة

لكتب اللغة العربية مع اجلوانب األربعة جلدوى ٢٠١٣لتايل، فإن تركيز هذا البحث هو حتليل مدى مالءمة منهج وبا
.BSNPالكتاب الذي حدده

لبحثاعلىالتركيز الفرعي. ٢
:الفرعي هلذا البحث هوالرتكيز ا
توىاحملحتليل الكتاب من الناحية ) أ

حتليل الكتاب من جانب العرض) ب
الكتاب من الناحية اللغويةحتليل) ج
رسوماتالحتليل الكتاب من اجلانب ) د

البحثشكلةم.د
لصفكتاب اللغة العربيةمالئمة  اليت تنشأ هي كيف البحثمشكلةنفإبناًء على حتديد املشكالت اليت مت وصفها، 

لس معيار ٢٠١٣املتوسطة اإلسالمية مبنهج درسة باملالسابع  ؟)BSNP(الرتبية  الوطنية وللجوانب االربعة 

٢١ Ibid.,



ر

أهداف البحث. ه
٢٠١٣املتوسطة اإلسالمية مبنهج درسة باملالسابع لصفكتاب اللغة العربيةمالئمة  كيف ملعرفةيها البحثهذهدافاألكان 

لس معيار الرتبية  الوطنية  .)BSNP(وللجوانب االربعة 
فوائد البحث. و

ةالنظريفوائدال. ١
.الكنوز العلمية وإلقاء نظرة أعمق على طبيعة ووظيفة الكتب يف عامل التعليم ، وخاصة اللغة العربيةاإلضافة إىل ) أ

.كمسامهة معرفية يف جتميع كتاب جيد يتوافق مع معايري الكتاب وأهدافه بدالً من تعلم اللغة العربية نفسها) ب
جبامعة علمية األخرى لكلية تربية وتدريب املعلمنيكمسامهة من البيانات العلمية يف جمال التعليم والتخصصات ال) ج

.االسالمية احلكومية رادين انتان المبونج
ةالعمليفوائدال. ٢

.العربيةطلبةبالنسبة للباحثني، يوفر هذا البحث خربة ونظرة ثاقبة للمنهج العلمي املستخدم يف كتب ال) أ
لتقييم كل كتاب مدرسي باللغة العربية ) DEPAG(ووزارة الدين ) DIKNAS(تقدمي مدخالت إىل وزارة الرتبية الوطنية ) ب

.مع اإلشارة إىل األهداف املكتوبة يف املناهج الدراسية
توفري املدخالت للكتاب حبيث ينتبهون دائًما يف كتابة الكتب أو جتميعها إىل اجلوانب املهمة يف إعداد الكتب من ) ج

.خالل اإلشارة إىل توحيد جودة الكتاب
ذات الصلة بأهداف التعلم نفسها وذات الكتاب املدرسيقدم مدخالت للمدارس أو املعلمني ليكونوا أذكياء يف اختيار ) د

.مطالالصلة بالقدرات الفكرية ل

البحوث ذات الصلة. ز

Afifa Wijdan Azhari)الثانويةدرسة مبللصف السابع ٢٠١٣منهجةهب اللغة العربياحتليل كت"، يف جملة بعنوان )٢٠١٨ "
من املناسب استخدامه  الثانويةدرسة مب٢٠١٣السابع منهجصفالطلبةب اللغة العربية لا، ميكن االستنتاج أن كتامن نتائج حبثه

ت يف عملية التعلم ألنه يفي مبعايري الكتاب املدرسي اجليد ولكنه ال يزال حباجة إىل التطوير من حيث املواد أو املفرداطلبةكدليل لل
واملزيد من تنوع مظهر املادة من حيث املواد، ال يزال غري متوافق مع القانون الذي يركز على مادة واحدة ميكن استخدامها يف أربعة 

بينما يف هذه الدراسة قام . يف هذا الكتاب، ال يزال لكل حماروه مادته اخلاصة لذلك ال ميكن استخدامها يف مجيع احملاروه. حماروه
.BSNPبناًء على ٢٠١٣العربية مع منهج الكتاب املدرسيحليل مدى مالءمة الباحثون بت

M. Syamsul Ma’arif)من " الثانويةالعربية على مستوى املدرسة الكتاب املدرسيمقارنة جودة "، يف جملة بعنوان )٢٠١٥
من حيث احملتوى والعرض واللغة الثانويةالعربية على مستوى الكتاب املدرسينتائج حبثه، ميكن االستنتاج أنه ملعرفة ومقارنة جودة 

.AوMaman Abdul DjalilوD Hidayatالكتاب موضوع البحث هو عمل. والرسومات SyaekhuddinوHasan Saefullah .
.Aسيخ . ة الذي ألفه أبشكل عام، يعترب كتاب اللغة العربي. العربية الثالثة هلا مزايا وعيوبالكتاب املدرسيأظهرت النتائج أن 

SyaekhuddinوHasan Saefullahما يناقشان منهج . أفضل من الكتابني اآلخرين ، بينما ٢٠١٣التشابه مع هذا البحث هو أ
.يكمن االختالف يف حمور البحث الذي مت حتليله ، أي حمتوى كتاب اللغة العربية
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خاتمة

الخالصة.أ
مدرسة٢٠١٣العربيةباللغةالطالبكتابمنهجمالءمة: يليمااستنتاجميكنالرابع،البابيفاملوصوفةاملناقشةعلىبناءً 
واللغةالعرضاملادة،وهيBSNPلـوفًقااستيفائهاجيبجوانب٤مع٢٠١٤عامالدينوزارةعنالصادرالسابعالفصلالتسناوية

:يليمااستنتاجميكنوالرسومات،
متسلسلبشكلاملوادتقدمييتم. احلالينيKDوKIمالءمةإىليشري. ودقيقةمناسبةالكتابيفاملقدمةاملادة،املادةجانب.١

.وواضح
. السابقالفصليفشرحهامتكماالوطنيةالرتبيةوزارةوضعتهااليتاملعايريالكتابهذاعرضاستوىفلقد،العرضانبج.٢

الكتابيفوالكتاباتالصوروتبدو،طلبةللصراحةالدافعتقدميعدم: مثلتلبيتها،يتمملمؤشراتعدةهناكذلك،ومع
.واألسوداألبيضباللوننيمملة

.الطلبةعلىالفهموسهلةخفيفةاملستخدمةالعامةاللغةالسابع،للصفالعريبالكتابهذايف. والقرأةاللغةانبج.٣
يبدووالصورواألسئلةواألمثلةاملوادتصميمأنكمااملعايري،معالكتابهذايفاحلروفوحجمنوعيتوافق. الرسوميةجانب.٤

بسيطوحمتوياتهالغالفعرضتصميم. واألبيضاألسودغريأخرىألوانًاالكتابهذايعرضالذلك،ومع. أيًضاأنيًقا
.للغايةجذابغرييبدوهذامبدرسة الثانويةطالبلعمربالنسبةللغاية،

:يليكماهيالكتابهذاوعيوبمزايا
الكتابمزايا.١

التوايلعلىاملادةتقدمييتم)ت
املستوياتمناملادةيفالتقدمييةالعروضمنسلسلةعرضهيفالكتابهذاقدمفقد،املادةدقةنقطةتوضيحمتكما

.الصعبةاملستوياتإىلالسهلة
وفصحىجداخفيفةاملستخدمةاللغة)ث

املفردات. استخدامهايسهلحبيثطلبةاللتعلمعامبشكلوخفيفةسهلةهذاالصف السابعكتابيفاملستخدمةاللغة
.واحلفظالتالوةعلىطلبةالقدرةمستوىمعمتوافقةالكتابيفةالوارداجلديدة

جًداكثريةاملقدمةالداعمةاملواد)ح
أناملأمولمنكافية،داعمةموادوجودمع. احملادثةوأنشطةواألسئلةاألمثلةمثلوافرة،داعمةموادالكتابهذايقدم

.متوقعهوكماحتقيقهااملرادالتعلمأهدافحتقيقميكنحبيثكاٍف،حافزعلىطلبةالحيصل
ايعينممااحلاضر،معمتوافقةاملعروضةالصور) د .بالصورةاملقصودحتديديفصعوبةطلبةالجيدالحىت. الطرازقدميةليستأ
يفموجودهوماتقليدطلبةالعلىيسهلهذا. مناقشتهاتتماليتللمادةووفًقاواضحةمادةكلعلىالتوضيحيةالرسوم) ه

.التوضيحيالرسم



ببب

هذاحيتوي. املنهجحمتوىمعايرييفتأكيدهمتكماواحلديثالقرآنخاللمنالدينتعميقهوالعربيةاللغةدراسةمنالغرض) و
.القرآنقراءةعمليةأيًضاويوضحاألحاديثمنالعديدعلىالكتاب

الكتابعيوب. ٢
جذابةليستاملعروضةاأللوان) أ

منيعاينالسابعالصنفمنهذاالعربيةاللغةكتابفإنالكتاب،حيتويهااليتالصورمناألمثلةبعضعرضمتكما
الزرقاءاأللوانوبعضواألبيضاألسودأيللغاية،رتيبةالكتابيفاملعروضةاأللوان. امللونةوالكتاباتالصورعرضيفقصور

.الرسوماتحيثمنجاذبيةأقلالكتابجتعلاليتللغايةاحملدودة
مسرديوجدال)ب
للقارئميكن،حياتهتاريخمعرفةخاللمنألنه. املؤلفسريةالكتابيتضمنأناملهممن،للمؤلفذاتيةسريةتوجدال)ج

.للقراءدافعأوإهلاممصدراملؤلفحياةرحلةتكونأنميكن. املؤلفخلفيةمعرفة
.K١٣منهج يفمذكورهوكماالتكنولوجياعلىالكتابيفاملوجودةاملادةتؤكدال) د

االقتراحات. ب
للناشرين. ١

جيب. طلبةاليفالثقافاتمتعددةالقيمتضمنييتمحبيثالتنوع،جوانبإىلاالنتباهاملتوقعمناملدرسية،الكتبكتابةعند
لوجودنظرًا.طلبةبالاالهتماميولدأنميكنهذا. طلبةاللكتبتنوًعااألكثرواأللواناجلذابةالتصميماتإىلاالنتباهالناشرينعلى

. وتوزيعهاطباعتهاقبلاملدرسيةالكتبحتريريفحرًصاأكثريكونواأنوموظفيهمالناشرينعلىجيب،الكتابةيفاألخطاءبعض
.حتدثأنجيبالاليتاألخطاءلتجنب

للمدرسة. ٢
الكتبتكونأنجيب. استخدامهاسيتماليتاملدرسيةالكتباختياريفانتباهاً أكثرالتعليميةاملؤسساتتكونأنجيب

معايريلتحقيقتعلمهاطلبةالعلىجيباليتواملواقفوالقيمواملهاراتاملعرفةتوفرأنوميكن،KDوSKمعمتوافقةاملدرسية
.مسبًقااحملددةالكفاءة

للمعلمين. ٣
عمليةيفللمشاركةمحاًساوأكثرمهتمنيطلبةاليكونحبيثالوسائطباستخداممستقلبشكلاملوادإثراءاملعلمنيعلىجيب

.أخرىطرقإضافةللمدرسميكنولكناملعلم،كتابيفااملوصىبالطرقااللتزامفقطاملعلمعلىجيبال. الفصليفالتعلم
للطلبة. ٤

لالهتماممثريةطرقًاأووسائلاستخداماملعلممنيطلبواأنوميكنالتعلمعمليةمتابعةيفنشاطًاأكثرطلبةاليكونأنجيب
.الكتابيفتقدميهيتمماعلىالرتكيزوعدم
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