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 الباب االول

 مقدمة

 

 أ. خلفية البحث

. إندونيسيا لشعب جًدا مهم وجودها) foreign language( أجنبية كلغة  العربية اللغة
 وظيفتها أن من الرغم على إندونيسيا، يف العربية اللغة وتطور منو كيف  طويل تاريخ كشف  لقد

 أو التعليم مستوى على الصالة، مثل اليومية الطقوس يف املستخدمة العبادة لغة على تقتصر
 األساسي التعليم من املستوى على الدينية املدارس يف العربية اللغة تدريس يتم ، املدرسة يف

 مبعايري مقارنته ميكن ال الناتج الناتج األحيان بعض يف احلظ، لسوء. اإلسالمية للكليات
 القرآن، يف املستخدمة اللغة هي العربية اللغة  ١.احلكومة تتوقعها اليت الطالب لقدرات الكفاءة

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

 والتفاعل التواصل أو اللغة إلتقان أداة ألا. العصر ملواكبة جًدا ضروري اللغة تعلم
. وتعلمها العربية اللغة إتقان جيب لذلك عاملية، لغة حالًيا العربية اللغة أصبحت. االجتماعي

 :اخلطاب بن عمر قال

 
١ Asni Furoidah, Media Pembelajaran Dan Peran Pentingnya Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran 

Bahasa Arab, Al Fuṣḥa : Arabic Language Education Journal, Vol. ٢ No. ٢ Juli ٢٠٢٠, hlm.٦٥ 



٢ 

 

وتفقهوا فيها فإا تزيد يف العقل وتثبيت املروءة. علموا العربية فإا من دينكم  

“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”.٢ 

واحدًة من اللغات السامية املعروفة منذ القدم، وقد كانت لغة عاد،  اللغة العربية تعدّ 
وجّديس وجُرهم، وكانت منتشرة يف اليمن والعراق، ووصلت إىل َذروة النضج عندما  ومثود،

استقّرت يف احلجاز، وإىل ذروة عّزها ورِفعتها عندما أصبحت لغة الدين اإلسالمّي؛ فبها نزل 
القرآن الكرمي لُتصبح ضرورًة لكّل مسلم ليتمّكن من تأدية شعائره الدينية وتالوة القرآن الكرمي. 

    ٣.العامل ر اإلشارة إىل أّن هناك حوايل سبعمائة مليون ُمسلم يتكّلمون اللغة العربية يفجتد

 ال إندونيسيا يف التعليم مستويات مجيع يف العربية اللغة تعلم عملية أن إنكار ميكن ال
 واملنهجية، املنهج، مثل األشياء من بالعديد املشكلة هذه ترتبط. املشاكل من الكثري ترتك تزال

 على للتغلب خمتلفة جهود بذلت. ذلك إىل وما واملعلمني، التعلم، ووسائط التدريس، ومواد
 مشاكل ستظل مىت حىت. األكادمييني وغري األكادمييني قبل من العربية اللغة تعلم مشاكل
 هو شيء كل.  األخرى املشكالت من االنتهاء مع جنب إىل جنًبا وتنشأ دائًما موجودة التعلم
  .التقدم حتقيق يف تستمر طبيعية عملية

 املدرسية الكتب وظيفة إىل بالنظر. التعلم يف الوسائط أهم من املدرسية الكتب تعترب
 أن ٢٠١٣ لعام ٣٢ رقم إندونيسيا جلمهورية احلكومية الالئحة يف احلكومة أوضحتها كما

 
٢Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya (Bandar Lampung: Anugrah 

Utama Raharja, ٢٠١٧), hlm. ١٢. 
-٩صفحة الطبعة األوىل، هـ) ١٤١٢الرياض: دار الوطن للنشر(لعربية ومناقشة دعوى صعوبة احملو، أمحد الباتلي ، أمهية اللغة ا ٣
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 .األساسية والكفاءات األساسية الكفاءات لتحقيق الرئيسي التعلم مصدر هي املدرسية الكتب
٤ 

 سبيل على والرسومات، واللغة احملتوى حيث من املتطلبات تستويف ال اليت الكتب عدد
 غري ورسائل دقيقة، غري وبيانات خاطئ، تدوين وكتابة خاطئة، مفاهيم على حتتوي اليت املثال

 ميكن و الطالب على املرتتبة اآلثار فإن املدارس، يف الكتب هذه استخدام حالة ويف واضحة،
   ٥.جًدا واسعة التعليم جودة تكون أن

. الطالب حتصيل اخنفاض إىل التقليدي التعلم مع التدريس ملواد املنخفضة اجلودة ستؤدي
 والذين الوحيد التعليمي املصدر البداية يف كانوا  الذين املعلمني حتول فإن ذلك، إىل باإلضافة
 القدرة مشكلة سد أجل من كتيب  أو تعليمية مادة وجود يتطلب كميسرين  اآلن يقودون
 أن ميكن ذلك، إىل باإلضافة. الدراسي الفصل يف التعلم عملية إدارة على للمعلمني احملدودة

 وسد الفرديني، الطالب خلصائص وفًقا العالج وتقدمي لفهم مفيًدا التعليمية املواد وجود يكون
 من املفهومة غري املواد استكشاف إعادة ميكن حبيث للطالب، الذايت اإلدراك اخنفاض مشكلة
   ٦.مواد املطبوع التدريس خالل

 املعلمني ملساعدة املستخدمة املواد أشكال مجيع هي التعليمية املواد فإن املاجد، لعبد وفًقا
 تعليمية مواد شكل يف املعنية املادة تكون أن ميكن. والتعلم التدريس أنشطة تنفيذ يف املدربني /

 الكفاءة تعلم للطالب ميكن التدريس، مواد باستخدام. مكتوبة غري تعليمية مواد أو مكتوبة
 

٤Habib Abdul Halim, Analisis Kesilapan Bahasa Pada Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum ٢٠١٣ 
Terbitan Toha Putra, MIYAH: Jurnal Studi Islam, Volume ١٤, nomor ٢, agustus ٢٠١٨, hlm. ٥٨ 

٥Dedi Supriyadi, Anatomi Buku Sekolah di Indonesia (Problematika Penilaian, Penyebaran, 

dan Penggunaan Buku Pelajaran, Buku Bacaan, dan Buku Sumber), (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 
٢٠٠١), hlm. ١٨  

٦ Ibid., hlm. ١٨ 
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 مجيع إتقان من تراكمي بشكل يتمكنوا حىت ومنهجية متماسكة بطريقة األساسية الكفاءة أو
  ٧.متكاملة وبطريقة ككل  الكفاءات

 اليت األدوات من جمموعة هي التعليمية املواد فإن ،Widodo لـ وفًقا نفسه، الوقت ويف
 أجل من وجذاب منهجي بشكل تصميمها مت تقييم وطرق وقيود وأساليب مواد على حتتوي
   ٨.تعقيد. لديها ما بكل الفرعية والكفاءات الكفاءات حتقيق وهي ، املتوقعة األهداف حتقيق

 املستخدمة املواد أشكال مجيع هي التعليمية املواد فإن أعاله، املذكورة الدراسة على بناءً 
 مواد كانت  سواء الفصل، يف والتعلم التدريس أنشطة تنفيذ يف املدربني/  املعلمني ملساعدة
  .التعلم أهداف لتحقيق وجذاب منهجي بشكل تصميمها مت مكتوبة غري أو مكتوبة تعليمية

 ومواد املطبوعة، التدريس مواد وهي أنواع، أربعة إىل لشكلها وفًقا التعليمية املواد تنقسم
 .التفاعلية التعليمية واملواد السمعية، التعليمية واملواد السمعية، التدريس

 التعلم ألغراض أوراق شكل على التعليمية املواد من عدد هي املطبوعة التعليمية املواد .١
 عمل وأوراق والنشرات والوحدات الكتب املثال سبيل على. املعلومات لنقل أو

 .وغريها الصور أو والصور والكتيبات الطالب
 الراديو إشارات تستخدم تعليمية أنظمة هي الصوتية الربامج أو السمعية التدريس مواد .٢

 من جمموعة أو شخص قبل من إليها االستماع أو تشغيلها ميكن واليت مباشرة،
 .صويت مضغوط قرص راديو، كاسيت،  املثال، سبيل على. األشخاص

 
٧Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, ٢٠٠٨), cet. ٥, hlm. ١٧٣. 
٨ Chomsin S. Widodo dan Jasmadi, Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi, (Jakarta: 

Gramedia, ٢٠٠٨), hlm. ٤٠ 
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 الصور مع الصوتية اإلشارات من مزيج هي) البصري السمعي( السمع تعليم مواد .٣
 .املدجمة الفيديو وأقراص األفالم املثال، سبيل على. املتسلسلة املتحركة

 والرسومات والنص الصوت( أكثر أو وسائط من جمموعات هي التفاعلية التدريس مواد .٤
 قبل من ذلك بعد ا التالعب يتم واليت) والفيديو املتحركة والرسوم والصور

. التقدميي للعرض طبيعي سلوك أو ترتيب يف للتحكم معها التعامل أو املستخدمني
  ٩.التفاعلي املضغوط القرص املثال، سبيل على

 الكتب. املدرسية الكتب أي املطبوعة، التعليمية املواد ةمؤلف اختار املناسبة، هذه يف
   ١٠.تدريسها يتم مواد على وحتتوي التعلم لعملية جتميعها يتم كتب  عن عبارة املدرسية

 ترتيب يتم. كتايب  بشكل املنهج حتليل نتائج على حتتوي اليت الكتب هي املدرسية الكتب
 الكتاب وحمتويات واألوصاف بالصور وجمهزة وجذابة بسيطة لغة باستخدام الكتب

 دراسي، جمال أو معني ملوضوع وصف على حيتوي مدرسًيا كتابًا  أيًضا ويسمى. والببليوغرافيا
 وتطوير التعلم، وتوجيه معينة، أهداف على بناءً  اختياره ومت منهجي بشكل ترتيبه يتم والذي

   ١١.استيعام ليتم الطالب

 ، والتعلم التدريس لعملية جيد مدرسي كتاب  لكتابة امللحة الضرورة حول الرأي لدعم
 :اجليد املدرسي الكتاب خصائص بعض يلي ما سيوضح

 

٩ Ibid., hlm ٤١-٤٠. 
١٠ Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, ( Jogjakarta : DIVA Press, 

٢٠١٢). hlm. ١٦٨. 
١١ Mansur Muslich, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Dasar Pemahaman dan 

Pengembangan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, ٢٠٠٩), hlm. ٥٠ 
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 االنتباه جيذب .١

 التعلم الدافع توليد. ٢

 الشيقة التوضيحية الرسوم حتميل. ٣

 واضحة لغة استخدام. ٤

 األخرى الدروس مع عالقة هناك. ٥

  ١٢.الغامضة املفاهيم جتنب. ٦

 التعليمية الوحدات قبل من لالستخدام املناسبة املدرسية الكتب حمتوى معايري حتديد مت
 لعام ٨ رقم إندونيسيا جلمهورية والثقافة التعليم وزير الئحة يف مذكور هو كما  BSNP قبل من

 حمتويات من اجلزء أن ٥ الفقرة ٣ املادة التعليمية الوحدات يف املستخدمة الكتب بشأن ٢٠١٦
 وجوانب اللغوية واجلوانب املادية باجلوانب يفي اإلجبارية الدروس يف املدرسية الكتب يف الكتب
 تساعد أن ميكن تعليمية مواد على املدرسية الكتب حتتوي. الرسومية واجلوانب املادي العرض
 حتتوي. مكتوبة مادة هي املدرسي الكتاب يف املواد. والتعلم التدريس أنشطة تنفيذ يف املعلمني

 مما منهجي، بشكل ترتيبها يتم اليت الدرس مادة على املدرسي الكتاب يف املوجودة املادة
 املنهج على بناءً  التعلم أنشطة يف الطالب سيتقنها اليت للكفاءات الكامل الشكل يوضح
 .متكاملة بطريقة و كامل  بشكل الكفاءات مجيع إتقان من الطالب يتمكن حىت احلايل

 

١٢Abdul Hamid,dkk, Pembelajaran Bahasa Arab : Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media, (Malang: UIN-Malang Press, ٢٠٠٨), hlm.٩٥. 
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 العربية املدرسية الكتب أن على) ٤٥ :٢٠١٦ ،Asrofi and Pransiska يف( القامسي ينص
) املصطلح( القراءات) ١: وهي تتحقق، أن جيب اليت املادية املكونات من العديد على حتتوي

 أسئلة شكل يف القراءة تكون أن جيب تواصًال، أكثر لتكون. الطالبية باحلياة املتعلقة األمور يف
 املدرس على ، املعين الطالب لغة بصياغة) العربية اللغة قواعد( العربية اللغة قواعد) ٢ ؛ وأجوبة

 واملكتوبة الشفوية التدريبات من العديد) ٣. التمرين يف البدء وقبل القراءة بعد يفعلها أن
 املواد تقدمي مراحل مراعاة جيب) ٤. املعلم من بتوجيه الطالب ا يقوم اليت) التدريبات(

 حيتوي قاموس وهو ، قصري قاموس) ٥. وتعلمها اللغة تدريس بفاعلية تضر ال حىت التعليمية
 ودفاتر قواميس تشمل داعمة مواد) ٦ . صعبة الطالب جيدها الكتاب يف جديدة كلمات  على

 .للمعلمني إرشادية وكتيبات متارين

 النقاط إىل ينتبه أن جيب املدرسية الكتب تقييم أن حتديًدا أكثر بشكل اخلويل علي ذكر مث
 :التالية

معايريز ميكن جتميع هذه املعايري ال بد أن يرتكز التقييم على منطلقات ترتجم على 
)  اعداد ١يف جماالت واسعة. ومن املمكن أن تكون جماالت التقييم علي النحو االيت: (

) الرتاكيب ۵) املفردات (۶) املهارات اللغوية (۳) احملتوى املعرىف والثقاىف (۲الكتاب  (
) جوانب عامة ۹) إخراج الكتاب (۸) طريقة التدريس (۷) التدريبات و التقييم (۴(
   ١٣) املواد املصاحبة.۰١(

 
ه.  ۳١۶١" اململكة العربية السعودية جامعة أم القرى غة لغري الناطقني اتقييم الكتاب األساسى لتعليم اللحممد علي اخلويل "  ١٣

 ١۶ص. 
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 يعترب األوىل، للوهلة. للطالب كتيبات  عن عبارة دراستها متت اليت املدرسية الكتب كانت
. الفصول يف موضوع بكل متعلقة صور أو إيضاحية برسوم مزود ألنه للغاية ممتًعا الكتاب هذا
 األحداث إىل تستند واليت ، للواقع صديقة مادة على الكتاب هذا حيتوي ، املواد حيث من
 على بناء والرتكيب املفردات مادة بتحليل الباحث يقوم الدراسة هذه ويف. الطالب بيئة يف

 .اخلويل علي حممد اقرتحها اليت النظرية

 مرجعي ككتاب  استخدامه مت وقد الشك إليه يرقى ال الكتاب هذا أن من الرغم على
 املوجودة املواد تقدمي يف التوعية اختصاصيو يواجهها اليت الصعوبات بعض هناك أن إال ، إلزامي

 املؤلف يواجه وأحيانًا ، العربية للغة مدرس هو نفسه املؤلف ، باملناسبة. املدرسي الكتاب يف
 يستطيعون ال الطالب من العديد أن أي خمتلفة، خلفيات من يأتون الطالب ألن صعوبات

 .العربية اللغة قراءة

 يطرح الذي السؤال فإن العربية، اللغة تعلم لعملية املدرسية الكتب بإحلاحية يتعلق فيما
 مع تتفق ،ثانويةال املدرسة مستوى على وخاصة العربية، اللغة كتب  كانت  إذا ما هو نفسه
 ومن الدراسة، هذه إجراء املهم من أنه املؤلف يرى ذلك، ملعرفة اجليد؟ املدرسي الكتاب معايري
 املدرسية الكتب واستخدام حتديد على والطالب األمور وأولياء املعلمني تساعد أن املأمول
  .مدرسة الثانوية يف وخاصة املدارس، يف العربية اللغة تعلم عملية لدعم اجلودة عالية العربية

 األخطاء هذه وتشمل. طالبه جيدها اليت األخطاء اللغة تدريس يف املعلم جيد ما غالًبا
 يكون أن أيًضا ميكن ولكن. والكتابة والقراءة، والكالم، االستماع،: وهي لغوية، مهارات أربع
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 الدراسة هذه يف ةالباحث تركز   ١٤.اجلملة وتركيب ، واملفردات الصوت، مثل باللغويات مرتبطًا
 للصف العربية اللغة كتاب  يف املقدمة والرتكيب املفردات مادة يف التناقضات أو األخطاء على

 العربية، اللغة تعلم يف الستخدامه مهم أساسي عنصر هو والقواعد املفردات إتقان إن. السابع
 ال اللغة، أساسيات إتقان يف. جيد بشكل التواصل من املرء يتمكن لن كالمها  إتقان فبدون

 واحملادثة االستماع يف صعوبة يواجهون وبالتايل إليها، االنتباه الطالب من العديد يستطيع
 .صحيح بشكل العربية اللغة. والكتابة

 للجوانب ينتبهون ال أم هي املعلمني معظم منها يعاين اليت املفردات اختيار مشكلة
 سبعة هناك أن ويوضح. عمله يف طعيمة أمحد رشدي مثل اللغويون حددها اليت األساسية

 حسب اللغة معايري ،املفردات استخدام أولوية: منها ،املفردات مادة اختيار يف أساسية مبادئ
 التغطية، الطالب، لدى املألوفة استخدامها، الطالب على يسهل اليت اللغة اللغة، املالك،
  ١٥.العربية اللغة وأصالة األمهية،

 احلكومة وضعتها اليت تلك مع تتوافق اليت املدرسية الكتب أمهية إىل باإلضافة ، ذلك ومع
 العربية اللغة أن هي العربية اللغة تعلم عملية يف موجودة أخرى مشكلة هناك ، إندونيسيا يف

 املدرسي الكتاب قبل من مقدم حل هناك يكون أن جيب لذلك ، إندونيسيا يف أجنبية لغة هي
. العربية وخاصة األجنبية اللغات بتعليم اخلاصة التعليمات أو اخلطوات اختاذ بكيفية اخلاص

 .الفصل داخل العربية اللغة تدريس يف املعلم قبل من دليالً  يكون أن أجل من

 
١٤ Nandang Sarip Hidayat, “ANALISIS KESALAHAN DAN KONSTRASTIF DALAM 

PEMBELAJARAN BAHASA ARAB,” (٢٠١٤),hlm. ٥٤ 
١٥Kholidun Ashari, Problematika pemilihan materi mufrodat menurut perspektif Rusydi Ahmad 

Thu’aimah, El Tsaqofah: Jurnal jurusan PBA , Vol.١٩. No.(٢٠٢٠) ٠٢ 
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 اللغة تعلم يف إندونيسيا يف الطالب يواجهها اليت املشاكل إحدى هي اللغوية املشكلة
 بسبب األجنبية اللغات تدريس يف حتدث عقبات األساس يف هي اللغوية املشاكل. العربية

 إحدى تتمثل. األم باللغة مقارنة نفسها األجنبية اللسانيات خصائص يف االختالفات
 اليت املدرسية الكتب أمهية جانب إىل ولكن( النحوي هيكلها نبجا يف اللغوية املشكالت

 عملية يف موجودة أخرى مشكلة هناك ، إندونيسيا يف احلكومة حددا اليت تلك مع تتوافق
 يكون أن جيب لذلك ، إندونيسيا يف أجنبية لغة هي العربية اللغة أن وهي العربية اللغة تعلم
 تعليمات أو خطوات اختاذ كيفية  حول املدرسي كتابال أيًضا يقدمه ما وهو ، حل هناك
 اللغة تدريس يف للمعلمني دليًال  تكون أن ميكن حبيث ، العربية وخاصة ، أجنبية لغة لتعليم
 .الفصل يف العربية

 اللغة تعلم يف إندونيسيا يف الطالب يواجهها اليت املشاكل إحدى هي اللغوية املشكلة
 بسبب األجنبية اللغات تدريس يف حتدث عقبات األساس يف هي اللغوية املشاكل. العربية

 إحدى تتمثل. األم باللغة مقارنة نفسها األجنبية اللسانيات خصائص يف االختالفات
 حنوية بنية هلا اليت العربية اللغة وكذلك ،) النحو( النحوي هيكلها جانب يف اللغوية املشكالت

 االختالف. اجلملة تكوين منط هو أحدها ، اإلندونيسية خاصة ، األخرى اللغات عن خمتلفة
 زادت كلما  ، أخرى ناحية من. يدرسها ملن مشاكل بالتأكيد خيلق واإلندونيسية العربية بني

. األجنبية اللغة تعلم الطالب على األسهل من أصبح ، والعربية اإلندونيسية بني التشابه أوجه
 العربية اللغة تعلم إندونيسيا يف الطالب على يصعب ، التباين شديدة االختالفات بسبب
 .نفسها
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 خاصة ، األخرى اللغات عن خمتلفة حنوية بنية هلا اليت العربية اللغة إىل باإلضافة
 بالتأكيد خيلق واإلندونيسية العربية بني االختالف. اجلملة تكوين منط هو أحدها ، اإلندونيسية

 ، والعربية اإلندونيسية بني التشابه أوجه زادت كلما  ، أخرى ناحية من. يدرسها ملن مشاكل
 ، التباين شديدة االختالفات بسبب ١٦.األجنبية اللغة تعلم الطالب على األسهل من أصبح

 .نفسها العربية اللغة تعلم إندونيسيا يف الطالب على يصعب

 بقدر املواد تقدمي على قادرة العربية املدرسية الكتب تكون أن جيب ، االعتبار هذا مع
 ويتلقى املواد نقل املعلمني على يسهل حبيث تعليمية إرشادات إعطاؤها يتم وأن اإلمكان
 .أكرب بسهولة املواد الطالب

 وجد ، العربية باللغة للطالب املدرسية الكتب من املؤلف عليها حصل اليت البيانات من
 النظرية مع تناقضات ٢٠٢٠ يف RI كاراجنان  تسناوية مدرسة السابع للصف ٢٠١٣ منهج
 مدرسة الثانوية السابع الصف لطالب العربية اللغة كتاب  يف اخلويل علي حممد ا اسرتشد اليت
 :يتبع مثل

 ١,١ الجدول

  السابع الصف لطالب العربية اللغة باكت  في االختالفات من للعديد األولية النتائج

 تصحيح اختالف مكون  مادة قمر

١ 

 

اختيار جيد  (١  مفردات
للمفردات بناًء على 

من الدرس  ٢٩يف الصفحة أ) 
الثاين، توجد مفردات غري مألوفة 

من حيث العموم 
املكتب باللغة 

 
١٦Syamsuddin Asyrofi, et. al., Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pokja 

Akademik UIN Sunan Kalijaga, ٢٠٠٦), hlm. ٦٢  
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عمومتها أو فوائدها أو 
 .ارتباطها باملتعلم

هلا، وهي ارة اليت تعين املكتب، 
بينما معىن املكتب املألوف هو / 

  .ديوان

  

الثاين يف الصفحة يف الدرس ب) 
للجملة بوك  الرتكيب ، يوجد٣٠

ىل الطاولة االولية مفردات مل يتم 
عرضها من قبل. املفردات املعروفة 
واملعروضة هي املكتب. املفردات 
اجلديدة اليت مت تقدميها واملرتبطة 

 ."باملتعلم هي "املكتب

العربية هو / ديوان 
انات على أا البي

اليت سيقدمها 
الباحث يف 

 .املناقشة
إذا مت عرضها من 
وجهة نظر ارتباط 

املفردات 
بالطالب، فإن 
مفردات ال هلا 
ارتباط بالطالب 
ألنه مت تقدمي 
حرف ال سابًقا 
يف املفردات 

 .اجلديدة

 األمور يف القراءات) ١  تركيب ٢
. الطالبية باحلياة املتعلقة
 تواصًال، أكثر لتكون
 القراءة تكون أن جيب

 وأجوبة أسئلة شكل يف

 الصفحة يف السادس الدرس يف
 التاركيب مادة تناقش ،١٢٩

 هناك املهمة يف. املذهب موضوع
. واألجوبة األسئلة ربط قراءة
 يف األخطاء بعض هناك

 األجوبة كل.  املقدمة اإلجابات

 يف تكون أن جيب
 من األمثلة هذه

 عندما األسئلة
 األسئلة تكون
 الكتاب يف الواردة
عل ف شكل على
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" عل املضارعف" بـ مسبوقة املقدمة
 هناك لكن ، السؤال على معّدل
 على مباشرة إجابات ثالث
 يسبقها أن دون مفردات شكل

 القرأن، الشاي،: مثل" فئيل"
 .االندونسية اللغة

 ؛ التايل النحو على هو السؤال

  ماذا يشرب االستاذ لقمان؟
  ماذا تقرأ السيدة عائشة؟ 

  ماذا تدرس الياس؟      

 أن جيب ، املضارع
 اإلجابات حتتوي
 على أيًضا املقدمة
 الفعل من عناصر

 ولعواملف الفاعلو 
 األسئلة حسب

  .املطروحة

 

 مهم البحث هذا أن املؤلفون يشعر ، أعاله املذكورة األولية النتائج على األمثلة بعض من
 هذه واستخدام واستخدام اختيار من يتمكنوا حىت املعلمني يف املسامهة أجل من به للقيام

 حتسني بصفتهم الكتب مؤلفي يف واملسامهة أمثًال، وأكثر وأفضل نقدي بشكل املدرسية الكتب
 .كتاب  احملتوى كتابة
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 الفرعي والتركيز ب. التركيز

 التركيز. ١

 العربية اللغة طالب كتاب  يف املوجودة املواد يف التناقض على البحث هذا يركز
 .٢٠٢٠ عام يف الشؤون الدينية االندونسية درسة الثانويةمل ٢٠١٣ منهج السابع للفصل

 الفرعي التركيز. ٢

 :وهي املدرسي، الكتاب مكونات هو البحث هلذا الفرعي احملور

  املفردات مادة. )أ

 ب). مادة الرتكيب

 ج. مشكلة البحث

  :التايل النحو على سؤال شكل يف صياغتها ميكن ، أعاله املوصوفة اخللفية من

منهج  السابع للفصل العربية اللغة طالب كتاب  يف املفردات مادة بني التناقض كيف .١
 .٢٠٢٠ عام يف الشؤون الدينية االندونسية ملدرسة الثانوية ٢٠١٣

منهج  السابع للفصل العربية اللغة طالب كتاب  يف الرتكيب مادة بني التناقض كيف .٢
  .٢٠٢٠ عام يف الشؤون الدينية االندونسية ملدرسة الثانوية ٢٠١٣
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  د. أهداف البحث 

 :التالية األهداف على ويركز توجهاً  أكثر البحث هذا يكون املشكلة، صياغة على ناءً ب

ملدرسة  ٢٠١٣منهج  السابع للفصل العربية اللغة طالب كتاب  يف تناقضات على للعثور
 .٢٠٢٠ عام يف الشؤون الدينية االندونسية الثانوية

 البحث ه. فوائد

 .العملية والفوائد النظرية الفوائد ومها ، نوعني إىل البحث نتائج فوائد تصنيف ميكن

 النظرية الفوائد. ١

  .العربية املدرسية الكتب دراسة يف وخاصة واخلزينة العلمي اخلطاب إضافةأ) 

 .العربية املدرسية الكتب يف وتطبيقها املدرسية بالكتب املتعلقة املعرفية املعايري توفريب) 

 العملية الفوائد. ٢

 ألصحاب تنفيذها وشكل املدرسية الكتب حول املعلومات من كمسامهةأ)  
  .العربية اللغة بكتب يتعلق فيما الرتبويني واملمارسني التعليمية السياسات

  .العربية املدرسية الكتب تطوير يف للمعلمني كاعتبارب)  

 .ومؤشراته التعلم مبادئ يطرح الذي العربية اللغة لكتاب اإلعداد من ملزيد كحافزج)  
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 الباب الخامس

 خالصة

  

 االستنتاج  .أ

للفصل  ٢٠١٣على نتائج البحث، استنتج أنه عند فحص كتب اللغة العربية ملنهج بناءً 
على مواد املفردات والرتكيب، كان هناك  ٢٠٢٠يف عام  الشؤون الدينية االندونسيةالسابع 

  األخطاء التالية:
. دفرت ، ٢. الطاولة ، ١وهي:  مفردات غري مأروفة ، ٥يف مادة املفردات، هناك  .١

. احلليب.مث يوجد خطأ يف استخدم املفردات، مث حدث ٥. إدارة ، ٤.كنز ،٣
خطأ يف ترمجة الصور يف املفردات اجلديدة، فاجلندي كان مكتوب باجلندية ينما 

  مكتوب باجلندي. مث ال يوجد حركات ائية يف مفردات.  كانت اجلندية
الضمري، جنس، حرف  يف مادة الرتكيب عدة أخطاء على مجلة فعلية، تركيب اجلملة .٢

جر، كتابة احلركة، ال توجد حركات اية يف مجيع الكلمات بعد حرف اجلر، ال 
توجد حركات اية يف مجيع الكلمات بعد إضافة وهو مضاف إليه، ال توجد 
حركات اية يف مجلة إمسية، ال توجد حركات اية يف مجيع الكلمات الواردة يف 

 فق بني اإلجابة واألسئلة.   اجلملة املبتدأ، و عدم التوا
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 ب. االقتراح

 ٢٠١٣هذا االقرتاح هو مدخالت الباحثة املتعلقة بكتاب طالب اللغة العربية منهج 
للوصول إىل مرحلة  ٢٠٢٠للفصل السابع من قبل فريق وزارة األديان يف االندونسية يف عام 
إعداد الكتب املدرسية قبل الكمال. من املتوقع أن يكون الناشر والكتاب أكثر حرًصا يف 

عملية الطباعة حبيث ال توجد أخطاء عند وصول الكتب إىل القراء. لألخطاء الواردة يف 
 الكتاب تأثري كبري على القراء الذين ال يفهمون قواعد اللغة العربية جيًدا.

 يتم وأن العربية للغة اجليدة التدريس خبطوات الكتاب مؤلف يهتم أن أيًضا املهم ومن
 هي العربية اللغة أن إىل بالنظر. املادة لنقل للمعلم كدليل  الكتاب يف اخلطوات هذه تضمني

 اللغتني بني املوجودة العديدة لالختالفات نظرًا ، خاًصا تعليًما تتطلب إندونيسيا يف أجنبية لغة
 .للمواد الطالب تلقي عملية تأخري يف ذلك يتسبب فقد ، واإلندونيسية العربية

 التعليمية املواد توصيل يف الستخدامها الصحيحة الطريقة املؤلفون يدرج أن نأمل
 .املناسبة التدريس وتقنيات املناسبة الوسائط إىل باإلضافة ، الكتاب يف ضةاملعرو 

 ج. الخاتمة

وتعاىل على كل  احلمد هللا رب العاملني، تعرب الباحثة عن امتناا الالمتناهي هللا سبحانه
رمحته حىت يتمكن الكاتب من إكمال هذه األطروحة. ومع ذلك، تدرك الباحثة أنه ال تزال 
هناك العديد من أوجه القصور يف إعداد هذه األطروحة. لذلك يتوقع الكاتب النقد البناء 
واالقرتاحات من خمتلف األطراف. نأمل أن تكون هذه األطروحة مفيدة للباحثة بشكل خاص 

 القراء بشكل عام.و 
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