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 ملخص
تحليل عرض مواد النصوص في كتاب الطالب للغة العربية من المدرسة االبتدائية للصف الخامس و 

 2013السادس على المناهج الدراسية 
 

 تايوه رستيا: واضعة
 

 املدرسية، الكتب إعداد عند. اللغوية املهارات دعم يف مهًما دورًا يلعب العربية اللغة عناصر من عنصر النص
 من ذلك، ومع. النصوص اختيار يف صيين إمساعيل حملمد وفًقا ويستخدمها املعايري النصوص عرض يتبع أن جيب

العربية للطلبة  اللغة كتاب النصوص يف املواد عرض أن تبني فقد الباحثة، أجريتها الذي األويل البحث خالل
 مل اليت النصوص بعض على حيتوي 2013 باملنهج الصف اخلامس والسادس باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية

العربية للطلبة  اللغة كتاب النصوص يف املواد عرض بتحليل مهتًما الباحثة كانت لذلك،. املعايري ىذه تستخدم
 كيف ىي ىذا البحث يف مشكلو البحث فإن وبالتايل الصف اخلامس والسادس باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية،

عرض مواد النصوص يف كتاب الطالب للغة العربية من املدرسة االبتدائية للصف اخلامس على املناىج  املعايري
 .؟2013الدراسية 

للطلبة  العربية اللغة كتاب ىو املستخدم األساسي البيانات مصدر. املكتبة حبث ىو البحث ونوع
 ىي الثانوية البيانات مصادر. 2013 الدراسية املناىج على من ااملدرسة اإلبتدائية بنااً  والسادس اخلامس للصف
 بعض األجنبية، اللغات لتدريس التعليمية املواد إعداد "كتاب وىي املوادد النصوص، بعرض املتعلقة الكتب
 يف. البيانات جلمع األدب دراسات ىي املستخدمة البيانات مجع تقنيات. صيين امساعيل حملمد" العامة األسس

 اتساع مدى ملعرفة دراستو ىو ستتم. Hadari Nawawi ـ وفقا احملتوى حتليل باستخدام البيانات حتليل أن حني
 حمددة مبعايري الكتاب يف النصوص عرض ومقارنة الكتب يف( أبواب أربعة )باب كل وفحص الكتاب استخدام

 .بو القيام مت الذي التحليل و البحث نتائج اختتام مث مسبًقا
الطالب اللغة العربية من املدرسة اإلبتدائية  كتاب يف النصوص عرض أن إىل ىذا البحث نتائج تشري

 يف صيين إلمساعيل وفًقا املعايري ويستخدم خيتار ال 2013للصف اخلامس و السادس على املناىج  الدراسية 
 يف. املعايري ىذه استخدمت باب كل يف املادية التقدديية العروض من العديد ىناك ذلك، ومع. النصوص عرض
عرض مواد النصوص يف كتاب الطالب للغة العربية من املدرسة االبتدائية للصف اخلامس على املناىج  أن حني

 ذلك، ومع. النصية املواد عرض يف صيين إلمساعيل وفًقا واسع نطاق املعايري على  واستخدمت2013الدراسية 
 .املعايري ىذه تستخدم ال فصل كل يف املادية التقدديية العروض بعض ىناك

 .2013 ، المناهج الدراسية العربية اللغة ، الطالب كتاب مواد النصوص، عرض: المفتاحية الكلمات
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شعار 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

زَر ۡق ٱ بِّكَر  ۡق ِب ٱ  ِب  ۡق لَرقَر لَّذِبيٱ رَر لَرقَر ١ خَر ِب نَر  َر ٱ خَر لَرٍق  ۡق زَر ۡق ٱ ٢ مِب ۡق عَر بُّكَر  ۡق رَر زَر ُم ٱ وَر َر ۡق   ۡق

لَّ َر  ِب لَّذِبيٱ  ٣ لَّ َر  ٤ لۡق َرلَر ِب ٱ عَر ِب نَر  َر ٱ عَر لَر ۡق  ۡق ا لَر ۡق يَرعۡق   ٥ مَر
(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 (QS. Al-Alaq : 1-5) 
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 إهداء
 

 والرمحة للنعمة االمتنان إالّ كلمات حتدثت إىل اهلل، أخرى كلمة أي توجد ال
 حيبوهنا الذين لألشخاص الرسالة العلمية هذه لتقدمي للكتابة قدمتها اليت والفرص

 .ويهتموهنا الكتابة
 :إىل الرسالة هذه الكتابة تقدم

 ويوفران دائًما، حيبان الذان نورية ووالديت سوجيمني والدي عزيزان، الوالدين .1
 كلمة توجد وال لنجاحي، هلا هناية ال اليت الصلوات إىل باإلضافة والدعم الدافع
. إالّ الصالة من الوالدين جدية األكثر صالة اليت توجد وال سوى الصالة مجيلة
 أن آملت الكتابة. من أب وأم لطف كل لتسديد كافيا يكون ولن لكما شكرا
 .سعداء وأمي أيب جلعل األوىل اخلطوة هذه رسالة علمييت تكون

 ديوي عزيزيت وأخي S.E غزايل، وإخوان S.E كارتيين، هريي احملبوب، إخواين .2
 حىت والدعم والدافع احلماس على دائًما حيرصون الذين S.T رمضان، أنديكا
 .الوالدين إلرضاء النجاح حنو وعاطفي األفضل أكون أن إىل دائًما أسعى

 .المبونج إنتان جامعة االسالمية احلكومية رادين احملبوبة، اجلامعة .3
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 ترجمة الباحثة
 أبريل  من9 يف التاريخ المبونج الشرقية راهارجو، بوغونج يف رستيا، ولدت تايوه

 .سوجيمني و أبيها و اسم أمها نورية إخوة ثالثة من الثالثة البنت م،1997
 مث. 2003 سنة و خترجت راهارجو األطفال عيسية بوغونج روضة يف تدرست
 و  2حىت الصف  راهارجو بوغونج 1ادلدرسة االبتدائية احلكومية  إىل استمرت الدراسة

مث . 2008 سنة  سوكارامي و خترجت1استمرت يف ادلدرسة االبتدائية احلكومية 
 مث. 2011 سنة و دتت ادلدرسة ادلتوسطة دينّية بوتري المبونج إىل استمرت الدرسة

 سنة و جنحت المبونج بندر( منوذج) 1ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية  يف تدرست
2014. 

االسالمية احلكومية  دراستها يف اجلامعة رادين انتان و بعد ذلك استمرت
و قد . العربية اللغة قسم يف الرتبية و دخلت كلية.   م2014المبونج بدايًة سنًة 

  المبونج اجلنوبية باالس، مقاطعة جايا، قرية فاالس يف (KKN) اشرتكت الواجبة اجلامعية
 و قد حبثت و كتبت. المبونج احلكمة بندر ادلدرسة الثانوية يف (PPL) و عملية جامعية
عرض مواد النصوص يف كتاب الطالب اللغة العربية من  حتليل: "بادلوضوع الرسالة العلمية

". 2013 ادلدرسة اإلبتدائية للصف اخلامس والسادس ادلناهج الدراسية
 

2019 أبريل ، المبونج بندر  
الباحثة                      

 

رستيا         تايوه         
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 وىدايتو رمحتو منح الذي وتعاىل سبحانو اهلل حضور الكتابة قدمت هلل، احلمد
 للوفاء الرسالة العلمية ىذه إكمال من تتمكن حىت للكتابة فيها ىوادة ال اليت وتوجيهاتو
االسالمية احلكومية رادين انتان  جامعة يف اجلامعية االوىل درجة على للحصول مبتطلبات
 لن. العصر ظالم يف دائًما يضيء الذي النور حامل حممد النيب على صالة وسالما. المبونج

 أن الكتابة تريد لذلك،. األطراف خمتلف من مساعدة دون الرسالة العلمية ىذه إعداد يتم
 :تشكر إىل الشرفاء

االسالمية احلكومية رادين  رئيس للجامعة املاجستري مكري،  احلاجاألستاذ الدكتور .1
 .ه اجلامعة الكتساب املعرفة يف ىذةالذي أعطى الفرصة للباحث انتان المبونج

 للجامعةالًتبية والتعليم عميد لكلية  املاجسترير، انوخري األ  احلاجاألستاذ الدكتور .2
 .االسالمية احلكومية رادين انتان

 الًتبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس الدكتورة أّم ىجرية، املاجسترية .3
 .المبونج إنتان رادين جامعة االسالمية احلكومية والتعليم

والدكتورة أّم ىجرية،  احلميد، املاجستري، املشرف االول عبد الدكتورندس احلاج .4
 .إخالص بكل واإلرشاد التوجيو قدمان الذان الثانية املشرفة املاجسترية،

 المبونج، انتان رادين جبامعة والتعليم الًتبية بكلية احملاضرون والسيدة السيد .5
 وتزويدىا الكتابة بتعليم قاموا الذين العربية اللغة تعليم قسم يف احملاضرين وخاصة



 ي
 

جبامعة  الًتبية والتعليم كلية يف العربية اللغة تعليم قسم يف دراستها خالل باملعرفة
 .المبونج إنتان رادين االسالمية احلكومية

املكتبة للكلية الًتبية جامعة االسالمية احلكومية  و املركزية املكتبة وموظفو قادة .6
 .وغريىا واملراجع والبيانات املعلومات قدموا الذين رادين انتان المبونج

 ، S.Pd ريسكا لستاري، ، S.Pd ، أيلس ديانا ، S.Pd ديندا برماتا ساري، أصدقاء .7
يايي  ،SH ريان سافطري، لوسي ديانا وجيايا، ، S.Pdولدي رمضان  ،S.Pd حممود،

ديفي  و S.Pdديفي فطريا نينجروم  و رزق فطرياين و Amd Kepبرابوسيوي 
 الضحك على أشكركم. الدعم ويقدمون دائًما يساعدون الذين S.Pdترياناساين 

 ظلت اليت احللوة الذكريات على وأشكرك مًعا هبا مررنا اليت والصراعات والدموع
 .ناجحني أشخاًصا مجيًعا نصبح أن أمل. السنني مر على حمفورة

خاصة للصف الباء  2014قسم التعليم الللغة العربية العام الدراسي  أصدقاء .8
 .والتحفيز الدعم قدما الذين

 واليت وإعدادىا الرسالة العلمية ىذه كتابة إكمال يف ساعدت اليت األطراف ميع .9
 .األخرى تلو واحدة ذكرىا للكتابة ميكن ال

 من وفرية صدقة على بإخالص ساعدت اليت األطراف مجيع حتصل أن أملت الكتابة
 الرسالة ىذه تكون أن أملت. أمني. مجيًعا وعسى اهلل يعطى رمحتو علينا وتعاىل سبحانو اهلل

 يف خطأ ىناك كان إذا عما الكتابة تعتذر. سواء حد على والقراء للكتابة مجيًعا لنا مفيدة
 .الرسالة ىذه
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 األول الباب
 مقّدمة

 
 موضوعال تأكيد . أ

 تشرح سوف ادلوضوع يف ىذه الرسالة العلمية، من للغرض سلتلف تفسَت لتجنب
 كما ىي ادلوضوع يف ادلصطلحات. ادلوضوع يف ادلستخدمة ادلصطلحات بعض الباحثة

 :يلي
 التحليل.  1

 دلعرفة( ذلك إىل وما إجراء، مقالة، )ما حدث يف حتقيق إجراء التحليل يعٍت
 .احلقيقي ادلوقف

 باللغة دراسي كتاب وفحص لدراسة زلاولة البحث ىذا يعد 1
 وفًقا االختيار معايَت استخدم قد الكتاب يف النصوص عرض كان ىل دلعرفة العربية
. ادلدرسية الكتب إعداد يف صٍت امساعيل لنظرية
 
 العرض. 2

 أو ادلظهر تعيُت أو تقدمي هبا يتم اليت الطريقة أو العملية التقدديي العرض يعٍت
 يف إليو ادلشار التقدديي العرض. ذلك إىل وما واألوراق ادلقاالت تغطية نقل كيفية

 النصوص مواد تقدمي أو تقدمي يف ادلستخدمة الطريقة أو العملية ىو ىذا البحث
. العربية ادلدرسية الكتب يف ادلوجودة

 
 المواد. 3

                                                           
1
 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h 43.  



2 
 

 وكتابتها ومناقشتها فيها والتفكَت اختبارىا ليتم مادة يصبح شيء ىي ادلواد
 يف موجود أساسي عنصر ىي ادلواد فإن ،Suharsimi Arikunto لـ ووفًقا. ذلك إىل وما

 .الطلبة يتقن أن وجيب والتعلم التعليم أنشطة
 موضوع ادلواد تعترب ىذا البحث، يف 2

 مهارات إىل الطلبة ستقدم اليت ادلوضوعات من العديد حول نص عن عبارة البحث
. اللغة

 

 النصوص. 4
 أصلية كلمات ىو الكبَت اإلندونيسي القاموس يف" (teks)النص  "يعٍت لغة،

 .ذلك إىل وما الدروس إعطاء أساس على ادلكتوبة ادلواد أو ادلؤلف من
 Alex يعّرف 3

Sobur وسيط عرب مستلم إىل مرسل من ادلرسلة العالمات من رلموعة أنو على النص 
 .معينة رموز أو معُت

 للخطاب، دتاًما مشاهبًا النص يكون ،Eriyanto رأي يف 4
 اخلطاب تسليم ديكن بينما مكتوب، شكل يف إال النص تسليم ديكن ال أنو باستثناء

 .كتايب أو شفهي شكل يف
5 

 

والسادس من المدرسة  الخامس للصف الطالب اللغة الغربية كتاب. 5
 2013 المناهج الدراسية اإلبتدائية على

 يف الطلبة يستخدمو العربية باللغة مدرسي كتاب عن عبارة الكتاب ىذا
 العربية اللغة تعّلم يف بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية والسادس اخلامس الصفُت

                                                           
2
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2010), h 43. 
3
 Ibid, h.17 

4
 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, 2004)h.53 

5
 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: LKiS, 

2001)h.3 
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 الًتبية مديرية أعدتو مدرسي كتاب الكتاب ىذا. 2013 عام منهج باستخدام
 .2015 يف اإلسالمية للًتبية العامة وادلديرية والتعليم للمدرسة اإلسالمية

الرسالة  ىذه موضوع أن إىل الباحثة ختلص أعاله، ادلصطلحات بعض على بناءً 
العربية لطلبة الصف اخلامس والسادس  اللغة كتاب يف النصوص لعرض حتليل ىو العلمية

. 2013 لعام بادلنهج بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
 

 الموضوع اختيار أسباب. ب
 ادلهارات لدعم العربية اللغة تعلم يف جًدا مهم اللغة عناصر من عنصر النص .1

 حبيث للمعايَت ووفًقا وجيد صحيح بشكل ادلادة عرض تقدمي جيب. اللغوية
 ترغب لذلك،. القراءة مهارة لفهم األسهل ومن بالتعّلم مهتمُت الطلبة يصبح
 الطلبة كتاب يف النصوص عرض ادلواد كيفية وحتليل وفحص معرفة يف الباحثة
 .العربية باللغة

 قدر أقصى لتحقيق وسيلة ألهنا التعليم عملية جناح يف مهمة وظيفة التعليم دلوارد .2
 التعليم مصادر من واحدة( الدروس )ادلدرسية الكتب تعترب. التعّلم سلرجات من
. العربية اللغة وخاصة اللغات، تعليم عملية يف األحيان أغلب يف تستخدم اليت

 رئيسي بشكل ادلدرسي الكتاب إعداد كان كيف دلعرفة الباحثة أرادت لذلك،
 .ادلقدمة النصية ادلواد عرض يف

 يف حتديدىا مت اليت للمعايَت وفًقا وموجهاً، جيًدا ادلادة عرض يكون كيف دلعرفة .3
 أو صنع يف كدليل استخدامها ديكن حىت األجانب للطلبة النصية ادلواد اختيار
 لذلك النصية، ادلواد تقدمي يف وخاصة األخرى، العربية ادلدرسية الكتب جتميع
 .واتقاهنا بسرعة الطلبة فهم
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 خلفية البحث. ج
 عن للتعبَت وتستخدم البعض بعضها مع للتفاعل تستخدم اتصال أداة ىي اللغة

 .الكتابة أو الكالم خالل من عنها التعبَت يتم واليت اجليدة األفكار
 العربية اللغة تتمتع 6

 يوم، بعد يوما العربية اللغة إىل احلاجة تزداد. العامل يف األخرى اللغات بُت متميزة مبكانة
 .احلديث العصر يف خاصة

 واحلديث، القرآن لفهم الرئيسية األداة ىي العربية اللغة 7
 قبل من العربية اللغة يتقن أن جيب لذلك،. العربية باللغة ادلكتوبة الكتب من والعديد
 .العربية اللغة تعّلم يف يرغبون الذين الناس

 الرمسية اللغة أصبحت التطويرية، مرحلتها ويف 8
. الدولية

 
 “Sesungguhnya Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu supaya 

mereka mendapat pelajaran.”(Ad-Dukhan: 58) 

 

 علينا سيسهل العربية باللغة التكلم على القدرة امتالك أن أعاله، اآلية تشرح
 .اهلل عبادة يف الصحيح الطريق على السَت

9 
 اللغوية الكفاءة حتقيق أجل من ادلدرسة يف العربية اللغة إعداد مت السبب، ذلذا
 وىي متكامل، بشكل تدريسها يتم لغوية مهارات أربع تتضمن واليت األساسية،
 .والكتابة والقراءة والكالم االستماع

 التعليم واسًتاتيجيات ادلختلفة النـُُهج هتدف 10
. وإبداًعا نشاطًا أكثر ليكونوا للطلبة التعليم خلق إىل ادلصممة

                                                           
6
 Syaiful Mustafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki 

Press, 2011) h.3 
7
 Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa (Yogyakarta: Basan, 2010) 

Cet.ke-2, h.22 
8
 Umi Hijriah, Analisis Pembelajaran Mufrodat dan Struktur Bahasa Arab di Madrasah 

Ibtidaiyah (Surabaya: CV. Gemilang, 2018) h.8 
9
 Ibid, h.57 

10
 Ibid, h.10 
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 القدرة الطلبة إعطاء الواقع يف ىو إندونيسيا يف العربية اللغة تعليم من اذلدف
 السهل من ليس بالطبع لكن. وطالقة نشط بشكل األجنبية اللغات استخدام على

 الشرح مثل القدرات، ىذه على للحصول الطرق إحدى. القدرة ىذه على احلصول
 ومهارة الكتابة مهارة وىي لغوية، مهارات أربع بإتقان مطالبون الطلبة أن ىو أعاله،
 اللغة تعليم يف أساسية مهارة ىي القراءة. القراءة ومهارة االستماع ومهارة الكالم

 .أخرى مهارات إىل باإلضافة
11 

 الطريقة أو الكيفية من العديد ىناك إندونيسيا يف العربية اللغة تعليم يف
 عناصر إىل باإلضافة ادلنهج يف الرئيسية العناصر أحد ادلدرسية الكتب تعترب. ادلستخدمة

 أساس ىي ادلدرسية الكتب. التعليم وطريقة ووسيلة التعليم، العمليات، مثل أخرى،
 للثقافة، ادلرغوبة باجلوانب الطلبة الكتاب ىذا يزود. التعليم مستويات مجيع يف األساسي
 انتقاد على قدرهتم يعزز أن ديكن الذي واجلوىر وادلعرفة، ادلختلفة، اخلربات وينقلون

 .وادلعرفة الفهم عملية من واحد كجزء ذلا واالستجابة ادلختلفة األحداث
12 

 ألن. العصور كل يف اإلنسان حياة يف جدا مهم اجتماعي دور ذلا القراءة
 .االجتماعية باخللفية تتأثر تارخيية حقيقة إىل باإلضافة اتصال، وسيلة ىي القراءة

 إن 13
 ىي العربية اللغة تعليم من كبَت بشكل وادلطلوبة حتقيقها جيب اليت ادلهارات إحدى
 نبيل حياة مستوى إىل الناس جتلب اليت ادلعرفة لتحقيق سلم ىي القراءة. القراءة مهارة
 .ورليد

14 

                                                           
11

 Op.cit., Muhammad Ali Al-Khuli, h.107 
12

 Abdullah Al-Ghali dan Abdul Hamid, Menyusun buku ajar Bahasa Arab (Padang: 

Akademia Permata, 2012) h.9 
13

 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2014) h.99 
14

 Sholeh Abdul Qadir Al-Bakriy, Al-Qur‟an dan Pembinaan Insan (Bandung: PT Al-

Ma’arif, 1982) h.129 
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 يتقن أن جيب ىام مكون ىناك القراءة، مهارة خاصة العربية اللغة تعليم يف
 (.teks )النص وىو الطلبة،

اصطالحيا  بينما 16رفعها، أو إظهارىا تعٍت "النص" لغة 15
 .العقل تفسَت تقليل تتطلب ال ىو" النص"

17 
 وتتنوع زلدود غَت والتفسَت قراءتو، تتنوع نص ىو "النص" بأن االستنتاج ديكن

 وىذا. منو نتائج على وحيصل يكتب مث القراءة من القارئ يتمكن حبيث القراءة، طرق
. قراءة كل يف ادلستمر والتغيَت التفسَت يتطلب

 كان سواء النص، نوع بشأن اآلراء من العديد اجليد النص معايَت تتضمن
. علمًيا أو موضوًعا

وضوح السياق  (3)الطول ادلناسب دلستوى الدارسُت  (2), الًتابط (1)
( 6), ألفة ادلوضوع (5), زلدودية الكلمات اجلديدة (4), ومسامهتو الفعَّالة يف إيضاح

زلدودية  (10), التشويق (9), التدرج يف الصعوبة (8), التنوع (7)بساطة اللغة 
18.الفئدة الثقافية (11)الًتاكيب النحوية  

   
 الًتابط،( 1: )يلي ما مثل اجليدة القصة نص معايَت  عنHenry Sweet كشف

( 4 )الفعالة، ووظيفتو السياق وضوح( 3 )الطلبة، دلستوى ادلناسب النص طول( 2)
( 7 )اللغة، بساطة( 6)ادلوضوع   /ادلواضيع حيادية( 5 )جديدة مفردات على القيود
 النحوية، / تركيب اللغة مناقشة( 10 )حتفيز،( 9. )النص صعوبة عمق( 8 )متغَت،

. الثقافة فوائد( 11)
                                                           

15
 Rini Dwi Susanti, Studi Analisis Bahan Ajar “Buku Teks Pelajaran” pada Mata 

Pelajaran Bahasa Arab di Kelas Tinggi Madrasah Ibtidaiyah (Kudus: STAIN Kudus, 2013) 

Vol.5, No.2, h.218 
16

 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progresif,1997) h.1425 
17

 Wildan Bakhtiar, Analisis Buku Teks “Belajar Bahasa Arab untuk Madrasah 

Ibtidaiyah Kelas V (UIN Sunan Kalijaga, 2014)h.3 
18

جامعة : سعود عربيا)بعض األسس العامة , إعداد المواد التعليمية لتدريس اللغات األجنبية, محمود إسماعيل صيني 

 120ص ص (1986 ,4م, سعود
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 االول الفصل قسم يف الكتاب ىذا يف أعاله، ادلذكورة ادلعايَت بعض إىل استناداً 
 :اجللوس غرفة يف مبوضوع

 في غرفة الجلوس
اسم أبيو الّسّيد خليل ادلدّرس يف ادلدرسة . امسو ادريس. يل صديق. امسي مصطفى

أنظر ىذا بيت . ىي خّياطة مشهورة يف ىذه القرية. واسم أّمو الّسّيدة فاطمة. اإلبتدائية
يف بيت إدريس غرفة اجللوس وغرفة الّنوم . ىذا البيت كبَت وجديد ونظيف. إدريس

وعرفة اجللوس نظيفة يف غرفة اجللوس خزانة وتلفون . وعرفة األكل وغرفة ادلذاكرة وغَتىا
 19 .ىذه اجملّلة لألطفال. على ادلكتب رلّلة وجريدة جديدة. وتلفاز ومكتب وكرسي

 غرفة يف ادلوضوع مع احملددة ادلعايَت ادلوضوح أو ادلعروض النص مادة تستخدم ال
 للًتتيب الطلبة أمام عقبة يكون أن ديكن حبيث تنوًعا أقل يزال ال النص ألن اجللوس،

 يف واضح غَت النص يقدمها اليت ادلعايَت جانب إىل فهمهم، يف وادلوضوع ادلقردات بُت
 كالتايل النص يف ادلعروض النص ألن اجللوس، غرفة يف موضوع مع ووظيفتو سياقو

 ادلدرسة يف ادلدّرس خليل الّسّيد أبيو اسم. ادريس امسو صديق يل. مصطفى امسي"
 جيعل أن جيب. "القرية ىذه يف مشهورة خّياطة ىي. فاطمة الّسّيدة أّمو واسم. اإلبتدائية

 الطلبة يساعد حىت اجللوس غرفة يف أي دلوضوعو، وفًقا ادلفردات مع وضوًحا أكثر األمر
 .بسيطة لغوية معايَت النص ىذا يستخدم وال مباشرًة، النص معٌت استنتاج على

 يف ادلدّرس خليل الّسّيد أبيو اسم. ادريس امسو. صديق يل. مصطفى امسي"
 مع. "القرية ىذه يف مشهورة خّياطة ىي. فاطمة الّسّيدة أّمو واسم. اإلبتدائية ادلدرسة
 وضوًحا أكثر األول ادلستوى متعلم لغة تكون بأن نوصي اجللوس غرفة يف موضوع

                                                           
19

 Kementrian Agama Indonesia, Buku Siswa Bahasa Arab untuk Madrasah Ibtidaiyah 

kelas V (Jakarta: Kementrian Agama, 2015) h.3 
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 وادلهنة األسرة إدخال حول شرح إىل احلاجة دون ادلناقشة حيث من معقدة غَت( بسيطة)
 وفًقا ادلناقشة جوىر يف مباشرة يكون أن جيب اجللوس، غرفة يف ىو ادلوضوع ألن

 :ادلثال سبيل على للموضوع
ىذه ىي الغرفة األوىل اليت يراىا الناس عندما يأتون ويفتحون غرفة اجللوس "

 ىذا مكان الذي اعتدنا على الًتحيب بالضيف أو الصديق، ىناك بعض .الباب ، عادة
 وليس كل بيت حيتوي على غرفة .كتبالكراسي أو األريكة ، حيث جيلس الضيف، امل

 ."معيشة بداخلو، العديد منها فقط غرفة معيشة وغرفة عائلية يف غرفة واحدة
 يف أي العناوين، / ألفة ادلوضوع معايَت الكتاب ىذا استخدم فقد ذلك، ومع

 ادلدرسة طلبة وعمر التفكَت نطاق مع تتفق النص ىذا يف ادلناقشة ألن اجللوس، غرفة
 .اإلبتدائية

Kolshansky G.V يعتمد ال االتصال وحدات من كواحدة النص أن على تنص 
 .معينة بنية يف ادلؤلف نشاط حقائق ولكن التوقعات، رلرد على

 يعد تنفيذه، ويف 20
 تساعد اليت العناصر أحد ىي التعليمية ادلوارد. جًدا مهًما أمرًا التعليم مصادر استخدام

 .والتعّلم التعليم عملية يف
 ديكن مواد ىي التعليم مصادر فإن  ،Munir وفقاً  21

 وظائف ذلا التعلم موارد. التعلم عملية يف والطلبة ادلعلمُت دلساعدة والالزمة استخدامها
 موارد تكون أن ديكن. التعليم نتائج أقصى لتحقيق كوسيلة التعلم عملية جناح يف مهمة
 والبيئة ، وخرباء إلكًتوين، ووسيلة مطبوعة، ووسيلة مدرسية، كتب شكل يف التعلم

. التعليم عملية فعالية تعزز أن ديكن وىكذا احمليطة، الطبيعية

                                                           
20

 Svetlana K.Gural, Stepan A. Boyko, Tamara S. Serova, Teaching literary Translation 

on The Basis Of The Literary Text‟s Cognitive Discourse Analysis (Tomsk State University, 2015) 

h.2 
21

 Rusman, Menejemen Kurikulum (Jakarta: Rajawali Press, 2012) h.130 
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 أكثر من واحدة ادلدرسية الكتب تعد التعليم، مصادر أنواع من العديد بُت من
 يف مدرسية كتب عن عبارة ادلدرسية الكتب. التعليم عملية يف استخداماً  التعليم مصادر
 يصنع الذي اجملال يف خرباء بتجميعها يقوم قياسية، كتب وىي الدراسة، ميادين بعض

 ادلستخدمُت قبل من الفهم وسهلة مطابقة تعليمية مبرافق ورلهزة وأىدافًا، تعليمية أغراًضا
. مثايل تعليمي برنامج دعم ديكنها حبيث عالية. والكليات ادلدارس يف

 وليس كمواضيع، التعليم أنشطة وتشجع حتفز أن ديكن جيدة نوعية كتب
 .استقاللية أكثر وتكون التعليم بأنشطة القيام على وحتفز أشياء،

 ادلعلمون سيصل 22
 ذات كتب ىي ادلستخدمة الكتب كانت إذا التعليم أىداف إىل أكرب بسهولة والطلبة
. جيدة نوعية

 عشر أحد يستويف الكتاب كان إذا جيدة نوعية ذو الكتب ادلدرسية إن يقال
 الكتب ادلدرسية يف النظر لوجهة يكون أن جيب( أ: )يلي كما ىي النقاط. معيارًا
 وضوح( ب )ككل، الكتب ادلدرسية وراء تكمن معينة نظر ووجهة ومبادئ أساًسا

 بادلنهج يتعلق فيما( ج )واضحة، تكون أن جيب ادلستخدمة ادلفاىيم أي ادلفاىيم،
 أنشطة حتفيز( و )ادلتزايد، الطلبة حتفيز( ىـ )الطلبة، اىتمام جذب( د )بو، ادلعمول
( ح )لالىتمام ومثَتة جذابة توضيحية برسوم ادلصحوبة التوضيحية( ز )التعّلم، يف الطلبة
 الفروق احًتام( ي )األخرى، ادلواضيع دعم( ط )ادلدرسية الكتب الطلبة يفهم أن جيب

 .اجملتمع يف تنطبق اليت القيم تعزيز( ك )الطلبة، يف الفردية
23 

                                                           
22

ص ص  (2016,  أحمد بن  بلّة1جامعة وهران ) مفهوم النص وقراءته في الفكر العربي المعاصر, محمد باديس 

15 
23

 Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia 

(Bandung: Angkasa, 2009) h.12 
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 من عناصر أربعة اجلودة ادلدرسية الكتب تفي أن جيب ، BNSP ل وفقا
. الرسومات وجدوى اللغة وجدوى العرض، وجدوى احملتوى، جدوى وىي اجلدوى،

 ادلادة زلتويات ينقل ألنو العرض جدوى ىو االعتبار يف أخذىا جيب اليت العناصر أحد
 ىو العرض عنصر كان إذا جداً  ادلهم من يكون حبيث الكتب ادلدرسية يف ادلوجودة
 .الكتاب جودة حيدد الذي الرئيسي العنصر

24 
يف  بسيط، بشكل ادلدرسية الكتب تقدمي يتم ما فغالباً  العرض، ناحية من ولكن

 بشكل ادلقدمة ادلادة زلتويات فهم على األحيان بعض يف قادرين غَت الطلبة جتعل صور
 الفصل يف تقدديو يتم موضوع كل. منتظم وغَت متناسق غَت التقدديي والعرض كامل،

اليت . االبتدائية ادلدرسة يف العربية اللغة ذلك يف مبا ادلدرسية، الكتب دوًما يستخدم
 Buku Siswa Bahasa Arab  "مبوضوع كتاب ىي البحث ىذه يف اصبحت الدراسة

Pendekatan Saintik Kurikulum 2013 "والتعليم للمدرسة  الًتبية مديرية قبل من
 يعتمد. إندونيسيا مجهورية يف الدين ووزارة اإلسالمي للتعليم العامة ادلديرية االسالمية،

 .2013 عام منهج على الكتاب ىذا

العربية  حتليل عرض مواد النصوص يف كتاب الطالب للغة على ىذا البحث ركز
 2013 ادلناىج الدراسية علىمن ادلدرسة االبتدائية للصف اخلامس و السادس 

 

 مشكلة البحث . د
 :التايل النحو على ادلشكلة صياغة ديكن أعاله اخللفية إىل استنادا

                                                           
24

 Fitri Nur Utami, Analisis Buku Teks Bahasa Arab Kelas X Madrasah „Aliyah Karangan 

H.A.Wahid SY dan Nani Maryani (Universitas Pendidikan Indonesia, 2014) h.1 
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العربية من  عرض مواد النصوص يف كتاب الطالب للغة ادلعايَت كيف"
" ؟2013 ادلناىج الدراسية علىادلدرسة االبتدائية للصف اخلامس و السادس 

 
 

 البحث أهداف. ه
 ىو ىذا البحث من أىداف كانت أعاله، ادلذكورة على مشكلة البحث بناءً 

العربية من ادلدرسة  عرض مواد النصوص يف كتاب الطالب للغة حتليل وصف
. 2013 ادلناىج الدراسية علىاالبتدائية للصف اخلامس و السادس 

 

 البحث فوائد. و
 النظرية الناحية من. 1

 .األدب وكتب بادلعلومات ادلسامهة يف مفيًدا البحث ىذا يكون أن ادلتوقع ومن
 من الناحية العملية. 2

 للطلبة. (أ
 اجلودة تزداد حبيث العربية اللغة درس أخذ حول عاطفية أكثر الطلبة

 . ورقيت نتائج التعلم والعملية
 للمعلم. (ب

 حبيث ادلستخدمة الدراسية للكتب وفًقا التعليم تقنيات أيًضا ادلعلم يثري
 .الدراسية الكتب واستخدام التعليم اسًتاتيجيات إدارة يف مهنية خربة يضيف

 للمدرسة. (ج
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 توفَت يف انتقائية أكثر يكون لرئيس ادلدرسة اخلصوص، وجو وعلى
. ادلدرسة يف تعليمية كمواد ادلدرسية الكتب

 
 
 

 مراجعة األدبية. ز
 ادلثال، سبيل على. كثَتًا بالفعل مت قد ادلدرسي الكتاب درس الذي البحث إن 

 النصية للكتب التدريس مواد حتليل دراسة "بادلوضوع Rini Dwi Susanti أجراه البحث
 ادلستخدم الكتاب. بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الثانوية الصفف يف العربية اللغة مواد يف
 تأليف من" Aku Cinta Bahasa Arab  "العربية باللغة مدرسي كتاب ىو ىذا البحث يف

Agus Wahyudi، ناشر Tiga Serangkai Solo الرابع الصف لطلبة يستخدم والذي 
 سواء الكتاب يف مادة كل حتليل ىذا البحث حتاول. بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية

 مهارات أربع تدعم اليت األساسية والكفاءات الكفاءة ومعايَت بادلناىج صلة ذات كانت
 معايَت مع متوافقة كانت سواء الكتاب يف ادلقدمة ادلواد أيًضا ىذا البحث حتلل. لغوية

 .ادلدرسي الكتاب وعيوب مزايا وتشرح اجليد الكتاب
 اجلدوى حتليل "بادلوضوع Kusmaningsih Abdining Gusti أجراىا أخر البحث

للصف العاشرة بادلدرسة العالية  العربية اللغة دروس يف العربية ادلدرسية للكتب
 اللغة دورس العربية، باللغة ادلدرسي الكتاب جدوى ىذا البحث حتلل". اإلسالمية

 ادلناىج تعليم لدعم أعدت بادلدرسة العالية اإلسالمية اليت العاشر، للصف العربية،
 يف نشرت واليت إندونيسيا مجهورية يف الدين وزارة أعدهتا واليت ،2013 لعام الدراسية
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 وأناقة واللغة. التقدديي والعرض احملتوى، جدوى جوانب ىذا البحث حتلل. 2014 عام
 .الكتاب

 مواد عرض حتليل " بادلوضوعHesti Zaima ِقبل من التايل البحث إجراء مت
 قبل من العربية باللغة ادلدرسي الكتاب دراسة )اإلبتدائية ادلدرسة مستوى على ادلفردات

Muhajir S.Pd.I، مادة تقدمي مفهوم وحبث فحص ىذا البحث حتاول(". وآخرون 
 حيث من وآخرون ،Muhajir، S.Pd.I قبل من العربية ادلدرسية الكتب يف ادلفردات
 أعدهتا اليت ادلواد عرض مالءمة وحتليل والتكرار ادلئوية والنسبة والتدرج االختيار مفاىيم

Muhajir S.Pd.I، اإلبتدائية للمدرسة العربية ادلدرسية الكتب جتميع يف. وآخرون. 
 التخصصات يف وىي تشابو، أوجو ذلا أعاله ادلذكور للبحث الثالثة النتائج

 كتابة يف التوجيو على كمثال الباحثة ستستخدمها اليت التعليمية ادلواد لتحليل العلمية
 دراستو الباحثة على يتعُت الذي الًتكيز فإن ، ذل ومع. الرسالة العلمية ىذه ومناقشة
 حتليل الباحثة حتاول الرسالة العلمية، ىذه يف. الثالثة الرسالة العلمية عن خيتلف ومناقشتو

العربية للطلبة الصف اخلامس والسادس بادلدرسة  كتاب اللغة يف ادلفردات مواد عرض
 2015 عام يف إندونيسيا يف الدين وزارة نشرهتا اليت 2013 دلنهج اإلبتدائية اإلسالمية

 ادلواد صياغة يف األجانب للطلبة ادلواد اختيار دلبادئ طعيمة أمحد رشد نظرية باستخدام
 .العربية ادلدرسية الكتب
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 الثاني الباب

 إطار نظري

 

 المواد النصوص  عرض تحليل . أ

 االندكنيسي الكبَت يف القاموس التحليل 1 .مشكلة لتحليل زلاكلة ىو التحليل

 ترتبط تفكَت طريقة ىو التحليل فإف ،Spradley كفقا 2 .احلدث يف التحقيق يعٍت

 3 .بالكل كعالقتها األجزاء بُت كالعالقات األجزاء لتحديد ما لشيء ادلنهجي باالختبار

 يف دلدير منظم ربلل ىو التحليل أف االستنتاج ؽلكن التعريفات، ىذه بعض من

كالفهم  التعريف على للحصوؿ ككل كعالقاهتا األجزاء بُت كالعالقات األجزاء ربديد

 .الصحيح

 كيفية أك ادلظهر، ترتيب أك عرض تقدمي أك الطريقة، أك العملية، ىو العرض كأما

 يف أساسيا عنصرا ادلواد تعترب ،Suharsimi Arikunto كفقا. الورقي التقرير أك ادلقالة تقدمي

 كيقـو 4 .إتقاهنا إذل الطلبة يسعى اليت مادة التعليم بسبب كذلك كالتعلم، التعليم أنشطة

                                                           
1
 Djam’an Satori dan Aan Komariyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2014) h.200 
2
 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h.4 

3
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015)h.335  
4
 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2010), h 43. 
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 طرؽ كتتنوع زلدكدة غَت كتفسَتاهتا متنوعة، قراءاهتا تكوف اليت النصوص بًتفع النص

. منها نتائج على كاحلصوؿ الكتابة مث القراءة من القارئ يتمكن حبيث القراءة،

 زلتويات دراسة نشاط ىو ىذا البحث يف إليها ادلشار النصية ادلادة عرض ربليل

 يف الواردة ادلواد أك تقدمي عرض مالءمة مدل دلعرفة كربديدىا، كربليلها مدرسي كتاب

 األكؿ الصف من للمدرسة االبتدائية العربية باللغة 2013 لعاـ الدراسي كتاب منهج

 ادلعايَت مع 2015 عاـ يف إندكنيسيا جلمهورية الدين السادس الذم طبع بوزارة إذل

. ادلدرسي الكتاب إعداد يف عليها ادلنصوص
 

  النص تعريف .1

 شكل يف النص يعٍت" النص "الكبَت اإلندكنيسي القاموس يف اللغة، يف

 .جرا كىلم الدركس إعطاء أساس على ادلكتوبة ادلادة أك ادلؤلف من األصلية الكلمات

 مأخوذة" نص "كلمة أف ،Shcoeck( 1984) يعٌرؼ ،Mahzan( 1991) كفقان  5

. ادلنسوجة ادلادة تعٍت اليت الالتينية الكلمات من مشتقة القدمي الفرنسي من الكلمة

القاموس  يف 6 .سلتلف أنو يعٍت شلا كعالمة كرمز النصWitte( 1992 ) يعرؼ بينما

 7 .لتظهر ترفع، النص تعٌت كلمة تعٍت اإلندكنيسي، العريب ادلنور

                                                           
5
 Ibid, h.17 

6
 Aisah Hasmam And Nik Mohd Rahimi, Types of Text in Books for Learning Arabic as a 

Second Language: A Document Analysis, International Conference on Learning Diversity, 
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، كيتبُت من خالؿ ىذه (نصٌ )لقد حٌددت ادلعاجم العربية القدؽلة معٌت كلمة 

" النص: "ففي لساف العرب : ادلعاجم أٌف العرب قد استعملوىا استعماالتو متعددةن 

، كقاؿ : رفعك الشٍَّيءى، كنىصَّ احلديثى يػىنيٌصوي نىصِّا  رفعو، ك كٌل ما أظهر فقد نيصَّ

ما رأيت رجالن أنىصَّ لٍلحديث من الزُّىرم، أٍم أٍرفىعى لو كأسند، يقاؿ : عٍمريك اٍبني ًدينار 

رفعتو :  ككذلك نىصىٍصتيوي إليًو، كنىصًَّت الظبيةي ًجيدىىا ،نصَّ احلديث إذل فالفو أٍم رفعو

جيًعلى بػىٍعضيوي على بػىٍعضو : ما تظهىري عليو العريكسي لًتػيرىل، كنيصَّ ادلتاعي نىصِّا : كادلًنىصَّة 

ابَّةى يػىنيٌصها نىصِّا   .منتهاه: كنٌص كٌل شيءو . رىفعىها يف السٍََّت : كنىصَّ الدَّ

اٍستىٍخرج أقصى ما عندىا من السٍََّت : نٌص ناقتو : كيف القاموس احمليط صلد 

كيبدك أٌف تعٌددى معانيو . كالشٍَّيء، حرٌكوي، كمنو فيالىفه نىٌص أنفو غضبنا، كالٌشيء أظهره 

: نص احلديث إذل صاحبو، قاؿ : كمن اجملاز : "ليس من احلقيقة، فالٌزسلشرم يقوؿ 

ا  ، قاؿ حاجز بن : كنٌص احلديث إذل أىلو فإٌف الوثيقة يف نىصًِّو نيصَّ فالفه سٌيدن نصِّبى

ا تقوؿ كهتدم من كالمك ما هتدم : اجلعيد األزدم  أف قد نصصت بعد ماً بت سيِّدن

، على أٌف نٌصب ىينا ىي من النَّصب كىو رٍفعي الٌشيًء "كبلغ الشيءي نصَّوي أٍم ميٍنتهاه

                                                                                                                                                               
Procedia Social and Behavioral Sciences 7(c) (Malaysia: Faculty of Education, Universiti 

Kebangsaan Malaysia, 2010) h.51 
7
 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progresif,1997) h.1425 
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كنصب اخليمة، أم رفعها كجعلها قائمةن، كالشٍَّخص إذا نيٌصب فقد جيًعلى يف مقاـ 

 .رفيعو كصار ظاىرنا شليٌػزنا من عاٌمة الٌناس ألنٌو صار ذامنزلةو رفيعةو 
فالٌنص يف آخر األمر يعٍت الظهور أم البيعدى عن اخلفاء كالغموض، كلعلى ىذا 

ما جعل علماء أصوؿ الفقو يسٌموف الكالـ الظاىر من القرآف الكرمي كمن السٌنة 

حرصنا منهم على الٌدقة يف تصنيف أنواع  (نصِّا)القولية الذم ال ػلتمل التأكيل لظهوره 

الكالـ، فداللة مصطلح النص ىنا تستخدـ فيما يتعلق بادلسائل الفقهية اليت تتضمن 

ادلعاين احملدكدة ادلغلقة، حبيث تشٌكل حٌجةن شرعيةن سبنع ادلسلمُت اإلختالؼ يف أمور 

دينهم، ألٌف الٌنص يف ادلسائل الشرعية يعٍت الوضوح كالقطع يف احلكم، كلذلك اتٌفق 

 8.العلماء على أنٌوي ال اجتهاد مع النص

 إذل مرسل من ادلرسلة اإلشارات من كمجموعة النص Alex Sobur يعٌرؼ

 النص فإف ،Eriyanto نظر كجهة يف 9 .معينة عالمة أك معينة رموز خالؿ من مستلم

 مكتوبة، صيغة يف إال النص تسليم ؽلكن ال أنو إال اخلطاب، مع متماثالن  يكوف يكاد

 10 .ككتايب شفوم شكل يف اخلط تسليم ؽلكن بينما

                                                           
8
ص ص  (2016,  أحمد بن  بلّة1جامعة وهران ) مفهوم النص وقراءته في الفكر العربي المعاصر, محمد باديس 

15 
9
 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, 2004)h.53 

10
 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: LKiS, 

2001)h.3 
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أمَّا التعريف االصطالحٌي للٌنص فلعل أٌكؿ من كضعو علماء أصوؿ الفقو، 

" ادلستغٌت فيو بالٌتنزيل عن التأكيل"فالشافعي كىو مؤسسعلم أصوؿ الفقو يعرٌفو بأنٌو 

،كمن ىذا التعريف نعلم أٌف النص ىو الذم يفهم منو ادلعٌت احملٌدد الذم أنزؿ بو كال 

ما دٌؿ بصيغتو نفسها على ما يقصد أصالن من سياقو "يتعداه إذل معاف أخرىو فهو 

، كىذا نص ينفي التشابو بُت البيع كالرِّبا (كىأىحلَّ اهللي البػىٍيعى كىحىرَّـى الرِّبىا): كقولو تعاذل 

 . من جهة احًللِّ كاحليٍرمىة 
كأٌما الٌنص فما يزداد كضوحنا بقرينةو تقًتف من ادلتكلم ليس : "كيقوؿ الٌسٍرخىسي

، كزيادة الوضوح ىي زيادة على "يف اللفظ ما يوجب ذالك ظاىرا بدكف تلك القرينة

ظاىر، يدٌؿ على ربليل البيع، غَت أٌف  (كأحٌل اهلل البيع): داللة الظاىر فقولو تعلى

زاد ادلعٌت كضوحنا بإلغائو بيع  (كحرـٌ الرٌبا): الٌصيغة تشمل صبيع البيوع، كقوؿ تعاذل

 .الرٌبا، كربديده ادلقصود حبيث يستحيل إرادة غَتهً 
كقد تطٌورت داللة ىذا  ادلصطلح يف العصر احلديث، يف النقد األديب، كدل يعد 

، قابال لقراءات  ربديده متعٌلقنا بدرجة داللتو ألنٌو أصبح مفتوحنا على عدة دالالتو

أما الٌنص ما بعد . سلتلفة ك تأكيالت غَت منتهية، كتعددت ادلناىج القرائية ادلتعددة
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فقد كتب حىت يستطيع القارئ يف كل قراءة أف يكتبو كينتجو، كىو يقتضي "احلداثي 

 11."تأكيل مستمرنا كمتغَتنا عند كل قراءة

: يلي ما اخلرباء لبعض كفقا ادلصطلحات حيث من النصوص تعريف كيشمل

 تقليصنا يتطلب ال "النص أف يقرر أصوؿ الفقو علم رائد فإف الشافعي، لإلماـ ككفقان 

 الذم احملدكد ادلعٌت من تيفهم النص أف ييرل أف ؽلكن الفهم ىذا من" العقل لتفسَت

 كاحل اهلل البيع كحـر )اهلل كالـ اخلاص شكلو على يدؿ شلا الكثَت يعٍت كال ينقص

 (.الربا

 من كضوحا أكثر يصبح فإنو للنص بالنسبة أما "،(إيراف )السراخي يقوؿ

 نوايا إضافة ىي الوضوح إضافة". الواضح النطق من أكثر يتحدثوف من عالقة خالؿ

 كليس احلالؿ، كشراء بيع بوضوح تظهر( كاحل اهلل البيع )اهلل كالـ أف حبيث كاضحة

 إذل كاضحان  معٌت تضيف( الربا كحـر )ككلمتو. كالبيع للشراء الكامل التوزيع شكل

 .ذلك غَت إرادتو باستحالة يتعلق فيما أم كالقيود، الربا بيع إلغاء

 تكوف اليت النصوص يرفع النص أف استنتاج ؽلكن أعاله، التعاريف بعض من

 من القارئ يتمكن حبيث القراءة، طرؽ كتتنوع زلدكدة غَت كالتفسَتات متنوعة، قراءاهتا

                                                           
11

 Op.cit.,h.18 
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 يف ادلستمر كالتغيَت التفسَت يتطلب كىذا. منو نتائج على كاحلصوؿ الكتابة مث القراءة

 .قراءة كل

 

 النص أنواع .2
Basically the text is divided into two types، namely ekspository and 

narrative text.
 12 

صلد أف معظم ادلواد التعليمية لتدريس اللغات تبدأ ببعض النصوص ادلًتابطة 

يف شكل حوار أك قصة أك نثر غَت قصصي، كما أف ىناؾ قلة من ادلواد اليت تقدـ 

  .(غالبنا ما تكوف لتدريس النحو بصورة خاصة)أمثلة متنائرة 

ىو تقدمي العناصر اللغوية  (كما ىو معركؼ)كاذلدؼ من ىذه النصوص 

ادلطلوب تدريسها يف الدرس أك الوحدة، فهي تشتمل مثال على األصوات كالًتاكيب 

كادلفردات ادلطلوب تقدؽلها، كيبدك أف االذباه يف الكتب احلديثة ىو ضلو النصوص 

 . احلوارية

كذلك دلا للحوار من مزيا لغوية كتربوية معركفة  (للمراحل األكذل يف األقل)

، كيبدك أف ىنالك شبو اتفاؽ حوؿ ("كيف نبدأ تعليم اللغة"زلمود إمساعيل: أنظر )

تقدمي صبيع العناصر اجلديدة يف الوحدة أك الدرس عن طريق ىذا النص األساسي، 

                                                           
12

 Op.cit. Aisah Hasmam And Nik Mohd Rahimi, h.52 
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بعضها ذايت كبعضها اآلخر  أما صفات النص اجليد، فهناؾ آراء كثَتة حوذلا

علمي، كسنورد أدناه ظلاذج ذلذه ادلواصفات كما كردت يف بعض الكتابات /موضوعي

 13 .ادلعركفة

 حوار شكل يف مًتابطة بنصوص تبدأ اللغة تعلم مواد بعض أف رأينا لقد

 اذلدؼ، اللغة عناصر عرض ىو النصوص ىذه من الغرض. كمقاالت كنثر كقصص

 بنية أك صوتية عناصر إذل تنقسم اليت الفرعية كالفصوؿ الفصوؿ يف التعليم كبالتحديد

 إذل سبيل احلديثة الكتب كبدأت. للعرض مطلوبة kosakata أك مفردات أك لغة

. التحادثية النصوص

 كاف سواء النص، نوع بشأف اآلراء من العديد اجليد النص معايَت تتضمن

 ظلاذج أك أمثلة األقل على اجلوىر، مصادر من بعضنا سنأخذ مث. علمينا أك موضوعنا

 .الشهَتة الكتب بعض من مأخوذة للمعايَت

 النص الحوار ( أ

لقد أشرنا أعاله إذل االذباه ضلو تفضيل النصوص احلوارية لتقدمي عناصر 

اللغة للدارسُت، فاحلوار اجليد ؽلتاز بكونو كسيلة كغاية يف نفس الوقت، فهو كسيلة 

لتقدمي العناصر احلوار يستطيع أف يستعملو أك يستعمل أجزاء منو مباشرة يف 
                                                           

13
جامعة : سعود عربيا)بعض األسس العامة , إعداد المواد التعليمية لتدريس اللغات األجنبية, محمود إسماعيل صيني 

 120ص ص (1986 ,4م, سعود
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مواقف مشاهبة دلا تعلمو، كنورد فيما يلي بعض ادلعايَت ادلقًتحة إلعداد احلوار 

  14 .معايَت احلوار اجليد. اجليد

 ربديد اذلدؼ (1

 نوعية احلادثة يف احلوار  (2

 ربديد النقاط النحوية أك عناصر الكالـ ادلطلوب تعليمها (3

 اللغة عناصر لتقدمي احلوار نصوص فضائل لتوجيو ادلعلومات كجهتنا لقد

 يف كاألىداؼ كسيلة التعليم الوجود خالؿ من اجليد احلوار النص يتميز مث. للطلبة

 أك احلوار عناصر لتقدمي استخدامها ؽلكن اليت كسيلة التعليم كىي الوقت، نفس

 سنأخذ ذلك بعد. مباشر بشكل التعليم من شلاثل موقف يف أجزاءىم استخداـ

 اجليد احلوار معايَت. جيد حوار لتصميم هبا ادلوصى ادلعايَت بعض

 ربديد اذلدؼ (1

 نوعية احلادثة يف احلوار  (2

 ربديد النقاط النحوية أك عناصر الكالـ ادلطلوب تعليمها (3
 

 

 

 

                                                           
14

 Ibid, h.120 
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 القصة / نص القراءة( ب

 15 .لكاملا رلحذا جانب لىإ حاسمين تحليلك قةد اءةلقرا نص يتطلب

 بواسطة تسليمو سيتم الذم للموضوع كفقنا ادلواد فهم ؽلكننا القراءة، نص بفضل

. ادلعلم

فيما ؼلص النص القرائي صلد ادلعايَت التالية، كىي من كضع أحد ركاد 

األساليب احلديثة يف تعليم اللغات، بل كأحد غباقرهتا، الذين عاشوا يف القرف 

 16.ادلالدم ادلاضي

 ركاد من كاحدة ذلك يف دبا التالية، ادلعايَت صلد القصة نص يف خاصة

. ادلسيحي العصر يف موجودة كانت اليت احلديثة اللغة التدريس طريقة
 

 عرض النص معايير .3

 17:التارل النحو على اجليدة القصة نص معايَت عن سويت ىنرم كشف

الًتابط كىو ما يساعد الدارس على تكوين الركابط ادلتعددة يف ذىنو بُت  .أ 

 الكلمات كسياقاهتا

  الطوؿ ادلناسب دلستول الدارسُت حىت ال يسبب ملالن ذلم .ب 
                                                           

15
 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Rajawali Press, 2014) 

h.104 
16

 122 ص ص Op.cit, ,.محمود إسماعيل صيني
17

 Ibid, h.122 
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 كضوح السياؽ كمساعلتو الفعَّالة يف إيضاح مدلوؿ الكلمة اليت ترد فيو شلا  .ج 

 يساعد الدارس على استنباط ادلعٌت من النص مباشرة

زلدكدية الكلمات اجلديدة، كذلك دبراعاة عدـ تقدمي عدد كبَت من ادلفردات  .د 

 اجلديدة شلا يسبب إرحاقنا للدارس كتثبيطنا لعزائمة

كيدخل ىنا مناسبتو لنوعية اللغة، كردبا جاز لنا إضافة مالءمة : ألفة ادلوضوع  .ق 

فال يعاجل أمورنا  (من حيث رلاالت اىتمامهم كأعمارىم)ادلوضوع للدارسُت 

 يغلق عليهم فهمها

غلب أف تكوف اللغة يف ادلراحل األكذل بسيطة من حيث قصر : بساطة اللغة  .ك 

 اجلمل كخلو العبارات من االستعماالت اجملازية

 من حيث معاجلة النصوص دلوضوعات متنوعة زلسوسة كمعنوية : التنوع  .ز 

 التدرج يف الصعوبة .ح 

 التشويق، كيأيت من عوامل عدة منها ألفة ادلوضوع كغرابتو كمالءمتو ألذكاؽ  .ط 

الدارسُت كغَت ذلك من عناصر التشويق اخلتلفة باإلضافة إذل ما سبق ذكره 

 البد لنا أف نضيف ادلعيارين التاليُت



25 
 

غلب أف ال يشتمل النص على عددكبَت من : زلدكدية الًتاكيب النحوية  .م 

الًتاكيب اليت ستؤدم إذل إرىاؽ الدارس كردبا تنفَته كذلك من دراسة النص 

 لكثرة الصعوبات اليت تواجهو فيو

من ادلستحسن أف نستفيد من النصوص القرائية لتقدمي : الفئدة الثقافية  .ؾ 

ادلعلومات ادلهمة عن ثقافة أىل اللغة ادلدركسة دكف إخالؿو بعنصرم األلفة 

. كالتشويق

 الكتاب المدرسي استعراض. ب

 الكتاب المدرسي تعريف. 1

 يف يعادؿ ما. اإلصلليزية باللغة" text book  "من يأيت النص كتاب مصطلح

 اليت الكتب ىي( الكتاب ادلدرسي )دراسي كتاب. دراسي كتاب ىو اإلندكنيسية

 شعبة )IMED 18 .للتعٌلم كمرجع الطلبة قبل من ادلستخدمة ادلواد صبيع على ربتوم

 ىي الكتاب ادلدرسي ،Kamarulzaman ك Abdul Halim كفقا( 2003 ادلناىج،

 ادلتخصصة ادلرجعية كادلواد العربية اللغة تعلم يف كالطلبة للمعلمُت الرئيسي ادلصدر

 19 .العربية باللغة األساسي كالتعلم

 :يلي ما ذلك يف دبا للخرباء، كفقنا الكتاب ادلدرسي معاين من العديد ىناؾ
                                                           

18
 Zulhannan, Op.Cit, h 150. 

19
 Op.cit. Aisah Hasmam And Nik Mohd Rahimi, h.52 
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 لألفكار تسجيالت عن عبارة الكتاب ادلدرسي فإف ،Hall Quest لػ كفقا (1

 .كأىداؼ تعليمية ألغراض مرتبة العرقية

 فرع لكل قياسية كتب أك كتب ىي الكتاب ادلدرسي فإف ،Lange كفقا (2

 الرئيسية / الرئيسية الكتب علا نوعُت، من تتكوف أف كؽلكن خاص، دراسي

 .اإلضافات / كادلكمالت

 لالستخداـ مصممة كتب عن عبارة الكتاب ادلدرسي تعترب ،Bacon كفقا (3

 علماء أك خرباء قبل من كإعدادىا بعناية إعدادىا مت الدراسية، الفصوؿ يف

 .كمتناغمة مناسبة تعليمية دبرافق كرلهزة اجملاؿ يف

 االستخداـ شائعة تعلم أدكات الكتاب ادلدرسي تعترب ،Buckingham كفقا (4

 بشكل كمفهـو احلديث بادلعٌت تعليم برنامج لدعم كاجلامعات ادلدارس يف

 20 .شائع

 رلاؿ يف اخلبَت ،H.G Tarigan يستنتج فقد أعاله، اخلرباء آراء إذل استنادان 

 :التارل النحو على أمور عدة إذل اللغوية، ادلهارات

 من معينة مستويات يف للطلبة سلصصنا كتابنا دائمنا الكتاب ادلدرسي يعد (1

 .التعليم

                                                           
20

 Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, 

(Bandung: Angkasa, 2009), h 12. 
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 .معُت دراسي دبجاؿ دائما ادلدرسي الكتاب يرتبط (2

 معيار، ىو ىنا ادلعيار تعريف. عادم كتاب دائما ىو ادلدرسي الكتاب (3

 .ذلا ادلصرح اجلهة من زبويل إشارة ىناؾ يكوف ما كعادة ، جودة مرجع،

 يف خرباء أك خرباء قبل من ككتابتو ادلدرسي الكتاب ذبميع يتم ما عادة (4

 .زبصصو رلاالت

 .معينة تعليمية ألغراض ادلدرسي الكتاب كتابة يتم (5

 .التدريس مرافق مع أيضا البسيطة الكتاب ادلدرسي ذبهيز مت (6

 .التعليم من معينة دلستويات ادلدرسي الكتاب كتابة يتم (7

 .التدريس برنامج لدعم دائما ادلدرسي الكتاب كتابة يتم (8

 رلاالت بعض يف كتب ىي الكتاب ادلدرسي أف االستنتاج ؽلكن لذا،

 شلا نفسها، العلـو رلاؿ يف خرباء بتجميعها يقـو قياسية، كتب ىي اليت الدراسة

. الفهم كسهلة متطابقة تعليمية دبرافق رلهزة كاألىداؼ التعليمية األىداؼ غلعل

 برنامج دعم من يتمكنوا حىت كالكليات ادلدارس يف ادلستخدمُت قبل من

 .التدريس

 :تشمل كاليت ادلدرسي، الكتاب تعريف يف مدرجة عناصر شبانية ىناؾ

 درس: زلتول  ( 1
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 خرباء أك خرباء: ادلؤلفوف  ( 2

 الدراسة رلاالت بعض: ادلالءمة  ( 3

 ادلعيار: اجلودة  ( 4

 التدريس دعم: العامة  األىداؼ( 5

 الدعم مرافق: ادلعدات  ( 6

 العالية، ادلدرسة ادلدرسة الثانوية، ادلدرسة االبتدائية،: تدرج  ( 7

 الكلية

 اللغات بعض تدريس دعم: اخلاصة األىداؼ( 8

 عن مواد على ػلتوم عريب مدرسي كتاب ىو العربية اللغة كتاب أف حُت يف

. اللغوية ادلهارات كعناصر اللغة عناصر كعلا عنصرين، من تتكوف كاليت العربية اللغة

 ادلهارات عناصر تتكوف بينما. كالقواعد كادلفردات االصوات اللغة عناصر كتشمل

 ،(membaca )كالقراءة ،(berbicara )كالكالـ ،(menyimak )االستماع من اللغوية

 مفيدة ذبربة لتوفَت كاحد موضوع يف ادلهارات عناصر ترتيب يتم(. menulis )كالكتابة

 قائمة كىي ادلفردات، أكالن، فئات، مخس يف األربع ادلهارات عرض يتم. للطلبة

 قراءة على قادركف الطلبة أف ىو ذلك من كالغرض القراءة، دبوضوع تتعلق كلمات

 إذل يستمع كالذم ،(menyimak )االستماع ثانيان،. القراءة لفهم ادلفردات كحفظ
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 التعبَت من الطلبة يتمكن حبيث الطلبة، أك ادلعلم يقرأىا اليت احملادثات أك القصص

 ؽلارسها زلادثة ىو( berbicara )الكالـ ثالثنا،. هبم اخلاصة اجلملة يف القراءة عن

. كتعلموىا لديهم اليت ادلفردات مع التحدث على قادرين يكونوا لكي للتدرب الطلبة

 ادلعلم قبل من كتوجيهها ةادلهار ىذه خالؿ من( membaca )القراءة توجيو يتم رابعنا،

 الكتابة على( الكتابة )الطلبة تدريب يتم خامسا،. صحيح بشكل القراءة نص لفهم

 .العربية اللغة لقواعد كفقا جيد ك صحيح بشكل

ا مهمنا دكرنا الكتاب ادلدرسي تصبح  الرمسية التعليمية ادلؤسسات من لكل جدن

 صلاح ػلددكف الذين كالطلبة للمعلمُت تعلم كموارد الستخدامها نظرنا الرمسية كغَت

 تؤدم اليت عملية التعليم إدراؾ الصعب من مالئم، ادلدرسي الكتاب بدكف. التعليم

الكتاب  خالؿ من ربقيقو غلب الذم اإلحلاح. مثلى تعليمية نتائج ربقيق إذل

 كسليب نشط بشكل العربية ادلفردات إتقاف على قادركف الطلبة أف ىو العربية ادلدرسي

 كأدكات استخدامها ؽلكن حىت ادلربرلة اجلملة كأظلاط ادلختلفة الكلمات أشكاؿ يف

. كاحلديث القرآف ذلك يف دبا العربية، اإلسالمية الكتب لفهم ككأساس اتصاؿ،

 على األمر تسهيل ىو العربية الكتاب ادلدرسي إحلاح فإف ذلك، إذل باإلضافة

 مت قد الكتاب ادلدرسي ألف للطلبة، تدريسها سيتم اليت ادلواد نقل أك لتقدمي ادلعلمُت

 كتشمل ادلكونات إذل باإلضافة دلوضوعاهتم، كفقنا التعليم خرباء قبل من ذبميعها
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 استخداـ يتم لذلك،. العريب ادلنهج يف ادلواد صبيع ادلدرسي الكتاب يف ادلكونات

 التعليم أنشطة عملية يف كالطلبة ادلعلمُت قبل من توجيو أك كدليل ادلدرسي الكتاب

 .كتنفيذىا ادلنشودة التعليمية األىداؼ ربقيق ؽلكن حبيث ادلدارس يف كالتعٌلم

 

 الكتاب المدرسي أنواع. 2

 إذل تقسيمها يتم ادلدرسي، الكتاب كتابة هبا يتم اليت الطريقة حيث من

 :التارل النحو على كىي أنواع، ثالثة

 واحد نصي كتاب. أ

 .كاحد كتاب من فقط يتكوف دراسي كتاب ىو كاحد النص كتاب

 المجلد النص كتاب. ب

 .معُت مدرسة دلستول أك معُت لفصل مدرسية كتب اجمللد ىو النص كتاب

 المسلسل السلسلة كتاب. ج

 من مستويات عدة تغطي اليت ىو الكتاب ادلدرسي ادلسلسل السلسلة كتاب

 .ادلدرسة

 ينقسم أنو إال ادلؤلفُت، عدد على يعتمد ادلدرسي الكتاب أف من الرغم على

 :علا ، كتابُت إذل
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 واحد كاتب مع كتاب. أ

 .دبفردىا معينة مدرسية كتب بإعداد يقـو كاتب

 المجموعة كتاب مع كتاب. ب

 .معينة مدرسية كتب إلعداد أشخاص عدة من يتألف كاتب ىو

 الكتاب المدرسي وظيفة. 3

 بعض يف كالتعلم التعليم أنشطة دعم على الدركس أك الكتاب ادلدرسي تعمل

 للكتب األدكار أك الوظائف من العديد Pettyك  Greene صاغ. الدراسية ادلواد

 :التارل النحو على كىي ادلدرسية،

 مادة يف تطبيقها كتوضيح التدريس يف كحديثة قوية نظر كجهة تعكس .أ 

 .ادلقدمة التدريس

 الطلبة اىتمامات يناسب كمتنوع القراءة كسهل ثرم موضوع عرض .ب 

 احلصوؿ يتم عندما اقًتاحها يتم اليت الربنامج ألنشطة كأساس كاحتياجاهتم،

 .الواقع يف احلياة تشبو ظركؼ يف التعبَتية ادلهارات على

 يف الرئيسية ادلشكلة ربمل اليت التعبَتية للمهارات كتدرغليا مرتبا مصدرا يوفر .ج 

 .التواصل

 .الطلبة لتحفيز التعليمية كادلرافق الطرؽ يصاحب دليل مع تقدؽلها .د 
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 كدعم كأيضان  ضركرم أمر كىو( العميق الشعور )األكرل التثبيت تقدمي .ق 

 .العملية كادلهاـ للتدريب

 21 .كالفعالة ادلتوافقة التقييم كمرافق مواد تقدمي .ك 
 

  الجيد الكتاب النص معايير. 4

 من الكثَت تعلم ؽلكن. احلديث اجملتمع حياة يف مهمنا دكرنا الكتب تلعب

 ارتباطنا الكتاب ادلدرسي ترتبط. ادلعرفة سلزف مفتاح ىي الكتب. الكتب من األشياء

 ؿ كفقا. معينة مكونات من الكتاب ادلدرسي تتألف. السارية الدراسية بادلناىج كثيقنا

Prastowo، كالكفاءة العنواف، كىي عناصر، مخسة من ادلدرسي الكتاب يتكوف 

 الكتاب يكوف أف غلب 22 .كالتقييم كالتدريب ادلعلومات كدعم ادلوضوع، أك األساسية

 ادلناىج تنفيذ كيدعموف سيتعلمونو، الذين بادلستهلكُت صلة ذا اجليد ادلدرسي

 كاالىتمامات التعليمية، كاخللفية كالذكاء، الطلبة، لعمر االىتماـ كإيالء الدراسية،

 الكتاب ادلدرسي لتقييم طريقة Pettyك  Greene ابتكر. التعليمية كاألىداؼ كادلواىب

 10 ػ بادلتطلبات ادلدرسي الكتاب يفي أف ادلمكن من كاف إذا. معايَت بعشرة

                                                           
21

 Ibid, h. 17. 

 
22

 Wulandayani Ngujer Basuki, Ani Rakhmawati, dan Sri Hastuti, “ Analisis Isi Buku 

Ajar Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan untuk SMP/MTs Kelas VIII “(Jurnal Penelitian 

Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya,2015) Volume 3 Nomor 2, h. 2.  
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 غلب اليت العناصر تشمل. عالية جودة ذك الدراسي الكتاب إف القوؿ ؽلكن ادلقًتحة،

: يلي ما اجلودة عالية فئات أهنا على ادلصنفة الدراسية الكتب خالؿ من تلبيتها

 كبالتحديد لألطفاؿ، بالنسبة أعلية ذات الكتاب ادلدرسي تكوف أف غلب .أ 

 .يستخدموهنا الذين الطلبة

 الذين للطلبة احلافز توفَت على قادرة الكتاب ادلدرسي تكوف أف  غلب .ب 

 .يستخدموهنا

 الذين الطلبة ذبذب توضيحية رسـو على الكتاب ادلدرسي ربتوم أف  غلب .ج 

 .يستخدموهنا

 قدرات مع تتناسب حبيث اللغوية اجلوانب الكتاب ادلدرسي تراعي أف غلب .د 

 .يستخدموهنا الذين الطلبة

 األخرل، بالدركس كثيق بشكل مرتبطنا ادلدرسي الكتاب زلتول يكوف أف غلب .ق 

 استدارة عن عبارة شيء كل يكوف حبيث خبطة دعمو بإمكانك كاف إذا حىت

 .كمتكاملة كاملة

 الشخصية األنشطة كربفيز ربفيز على قادرة الكتاب ادلدرسي تكوف أف غلب .ك 

 يستخدموهنا الذين للطلبة
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 العادية، كغَت الغامضة ادلفاىيم كبقوة بوعي الكتاب ادلدرسي تتجنب أف غلب .ز 

 .يستخدموهنا الذين الطلبة بُت طللط ال حىت

 point of  "أك كثابتة كاضحة نظر كجهة الدراسي الكتاب يكوف أف غلب .ح 

view "بإخالص ادلستخدمُت نظر كجهة تصبح حبيث. 

 قيم على كالًتكيز االستقرار، توفَت على قادرة الكتاب ادلدرسي تكوف أف غلب .ط 

 .كالبالغُت األطفاؿ

 بُت الشخصية االختالفات تقدير على قادران  ادلدرسي الكتاب يكوف أف غلب .م 

 .ادلرتدين طلبة

 بأحد يفي الكتاب كاف إذا جيدة نوعية ذات الكتاب ادلدرسي إف يقاؿ

 :يلي كما ىي العناصر ىذه. مادة عشر

 نظر كجهة. أ

 معينة نظر ككجهة كمبادئ أساس الكتاب ادلدرسي لدل يكوف أف غلب

 يف ىذه الرؤية زاكية تكوف أف ؽلكن. ككل ادلدرسي الكتاب كراء تكمن أك ربفز

 .ذلك إذل كما كاللغة النفس علم نظرية صورة

 ادلفهـو كضوح. ب
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. كعميق كاضحة الدراسي الكتاب يف ادلستخدمة ادلفاىيم تكوف أف غلب

ا القراءة أك الطلبة يكوف حىت كاألماف الظالؿ ذبنب غلب  كفهمنا كاضحنا فهمن

 .كاعتقاالن 

 بادلنهاج الصلة ذات. ج

 ، لذلك. مناىج لديها ادلدارس. ادلدرسة يف الستخدامها الكتب مكتوبة

 .السارية الدراسية بادلناىج صلة ذا الدراسي الكتاب يكوف أف آخر خيار يوجد ال

 االىتماـ جذب. د

 مصاحل يف النظر الكتاب مؤلف على غلب لذلك،. للطلبة مكتوبة كتب

 أعلية أكثر ادلدرسي الكتاب كاف كلما. ادلدرسي الكتاب باستخداـ الطلبة

 .ادلدرسي الكتاب جاذبية زادت للطلبة، بالنسبة

 الدافع تنمو. ق

  الطلبة يريدكف غلعل أف ؽلكن دراسي كتاب ىو اجليد ادلدرسي الكتاب

 الكتاب يرافق أف ؽلكن كاف إذا خاصة. الكتاب يف مذكور ىو ما يفعل أف

 .اجلوىرم الدافع ظلو ضلو الطلبة ادلدرسي

 الطلبة األنشطة ربفيز. ك
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. الطلبة أنشطة كينشط كينشط، ػلفز، كتاب ىو اجليد ادلدرسي الكتاب

 .الصدد ىذا يف حامسة الطريقة عوامل تعترب كادلواد، األىداؼ إذل باإلضافة

 موضح. ز

 كمثَتة شيقة توضيحية برسـو مصحوبة الكتاب ادلدرسي تكوف أف غلب

 اليت األشياء كتوضيح اخلاصة جاذبيتو ادلناسب التوضيح يوفر أف غلب. لالىتماـ

 .مناقشتها سبت

 أف غلب. الطلبة كربديدا الكتاب ادلدرسي، مرتدم قبل من يفهم أف غلب. ح

 اللغة، ىو ىنا دكرنا يلعب الذم الرئيسي العامل. ادلناسب التواصل التفاىم يسبق

: ىي ادلدرسي الكتاب لغة تكوف أف كغلب

 الطلبة للغة كفقا( 1

 فعالة اجلمل( 2

 ادلزدكج ادلعٌت ذبنب( 3

 بسيطة( 4

 مهذبة( 5

 لالىتماـ مثَتة( 6

 أخرل مواضيع الدراسية الكتب تدعم أف غلب. ط
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 الفردية الفركؽ تقدير. م

 يف االختالفات. الفردية الفركؽ بعض يف اجليد ادلدرسي الكتاب يبالغ ال

 يتم ال فرد كل كثقافة كاالجتماعية، كاالقتصاد، كادلصاحل، كادلواىب، القدرات،

 .ىو كما قبلت كلكن عليها التنازع

 القيم تعزيز. ؾ

 ذبنب يتم. اجملتمع يف تنطبق اليت القيم تعزيز إذل جيد كتاب يسعى

 عدة إذل H.G Tarigan خلص 23 .السائدة القيم اىتزاز إذل تؤدم اليت األكصاؼ

 :ذلك يف دبا الكتاب ادلدرسي، لدراسة كأداة استخدامها ؽلكن حبيث عامة معايَت

  النو (1

 النفسي كاحلركي كالعاطفي ادلعريف نطاقها يكوف أف ؽلكن اليت  األىداؼ (2

 الفائدة ذلك يف دبا األحكاـ، من العديد التعليمية ادلواد تستويف أف  غلب (3

 كمنهجيا منطقيا مرتبة لالىتماـ، مثَتة الطلبة، لقدرات كفقا للطلبة،

 مناسبة التدريس طرؽ تكوف أف  غلب (4

 معينة بشركط التقييم يفي أف  غلب (5

                                                           
23

 Henry Guntur Tarigan, Op.cit, h 22-23. 
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 كيسهل التطبيق سهل عملي، للمراجعة، مفتوح كالنقد، للتقييم  فتح (6

 يقدـ أف كؽلكن العلمي، التحصيل يقيس الشخصي، احلكم ػلفز حسابو،

 برنامج لتحسُت أك عالجية تعليمية برامج إعداد أجل من راجعة تغذية

 .العاـ التعليم

 .بسرعة الطلبة ليهضمها أيضنا متصلة الكتاب ادلدرسي تكوف أف  غلب (7
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 التفكير إطار. ج

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  اإلستنتاجات

مواد النصوص يف كتاب الطالب اللغة العربية من ادلدراسة االبتدائية للصف اخلامس كالسادس  عرض ربليل  

ستنتاجاال  
 
 

  السادس ك امس اخلللصف - 2013االبتدائية على ادلناىج ادلدرسية الطالب ب اكتيف اللغة العربية  نص عرض مادة 

ين سامساعيل زلمود  بناءن على نظرية 2013 على ادلناىج اللغة العربية  الطالبيف كتابادة النصوص دلاربليل عرض 
  السادسك اخلامس للصف

 :كتاب جيد
غلب أف يكوف لوجهة نظر الكتاب ادلدرسي أساس  .1

كمبادئ ككجهة نظر معينة تكمن كراء الكتاب 
 .ككل

كضوح ادلفاىيم ، كىي ادلفاىيم ادلستخدمة غلب أف  .2
 تكوف كاضحة 

 ذات صلة بادلنهج ادلطبق .3
  ةجذب الطلب .4
  ةينمو ربفيز الطلب .5
  يف التعلم ةربفيز نشاط الطلب .6
التوضيح الذم يرافقو الرسـو التوضيحية مثَتة  .7

 لالىتماـ كمثَتة لالىتماـ
  الكتب ادلدرسية ةغلب أف يفهم الطلب .8
 دعم ادلوضوعات األخرل  .9

  الفردية ةنقدر اختالفات الطلب .10
 تعزيز القيم اليت تنطبق يف اجملتمع .11

 معاير النص
 :وفقا إلسماعيل سيني

  الًتابط .1
  الطوؿ ادلناسب دلستول الدارسُت .2
  كضوح السياؽ كمساعلتو الفٌعالة .3
  زلدكدية الكلمات اجلديدة .4
 ألفة ادلوضوع .5
  بساطة اللغة .6
   التنوع .7
   التدرج يف الصعوبة .8
   التشويق .9

   زلدكدية الًتاكيب النحوية .10
 

 

 تحليل عرض البيانات

  2013هج امنعلى اللب اللغة العربيةالطاكتاب 

 نص مهارة القراءة
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 الثالث الباب

 البحث طريقة

 

 البحث نوع . أ

 عن عبارة البحث نوع وكان نوعًيا، حبثًيا منهًجا الباحثة استخدمت ىذا البحث، يف

 حالة يف البيانات عن يعرب الذي النهج ىو النوعي النهج. (library research)دلكتبة ا حبث

 .أرقام أو رموز شكل يف تغيري أي دون ،(natural setting) ىي كما أو طبيعية
 Kirk لـ وفقا 1

 أساسي بشكل تعتمد اليت االجتماعية العلوم يف خاص تقليد ىو النوعي البحث ،Miller و

 .ومصطلحاهتم بلغتهم الناس هبؤالء وتتعلق منطقتها يف البشرية ادلالحظة على
 ادلكتبة حبث 2

 وادلقاالت والكتب واجملالت الكتب من البيانات مجع خالل من الكاتب أجراه حبث ىو

 .معينة وكتابات

                                                           
1
 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2005).h.174  
2
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2001).h.3  
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 مواد عن البحث وىي خالصة، (library research)دلكتبة ا ىو حبث البحث ىذا

 .البحث مبشاكل ادلتعلقة األدبيات أو األدب
 بيانات من ىذا البحث يف ادلكتبة حبث تأيت 3

 يف نص مواد تقدمي حول وىي البحث، مبشاكل صلة ذات كتب من أو بلغات مكتوبة

 احلصول مت اليت البيانات مجع طريق عن ادلكتبة يف حتقيقا الباحثة أجريت. العربية الكتب

 .البحث الىتمامات وفقا وختفيضها وتصنيفها اختيارىا مث ادلكتبة مواد من عليها

 

 البيانات مصادر. ب

 تكون أن البيانات دلصادر ميكن. عليها احلصول ميكن موضوع ىي البيانات مصادر

 مصدرين الباحثة تستخدم البحث ىذا يف أخرى وأشياء وأماكن وبشر وحركة كائنات

. والثانوية األولية مها للبيانات

 

 

 

 

                                                           
3
 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).h.112 
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 األولية البيانات مصادر. 1

 األصلية ادلصادر من مباشرة ادلختارة البحث بيانات ىو األولية البيانات مصدر

 .البحث على لإلجابة الباحثني قبل من حمدد بشكل مجعها مت اليت
 ىذا البحث، يف 4

 :ىي ادلستخدمة األولية البيانات مصادر

, إعداد ادلواد التعليمية لتدريس اللغات األجنبية, حممود إمساعيل صيين (1

(1986 ,4م, جامعة سعود: سعود عربيا)بعض األسس العامة   

2) Kementrian Agama Indonesia, Buku Siswa Bahasa Arab untuk 

Madrasah Ibtidaiyah kelas V (Jakarta: Kementrian Agama, 2015) 

3) Kementrian Agama Indonesia, Buku Siswa Bahasa Arab untuk 

Madrasah Ibtidaiyah kelas VI (Jakarta: Kementrian Agama, 2015) 

4) Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa 

Indonesia (Bandung: Angkasa, 2009) 

 الثانوية البيانات مصادر. 2

 يف داعمة كمصادر استخدامها يتم اليت البيانات ىي الثانوية البيانات مصادر

 تارخيية سجالت أو أدلة شكل يف عام بشكل. ادلوضوع على ويعلق يناقش الذي البحث

                                                           
4
 Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2007).h.252 
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 قبل من ادلستخدمة الثانوية البيانات. وثائق أو حمفوظات شكل يف مرتبة تقارير أو

: الباحثة ىي

 أمحد بن  1جامعة وىران )مفهوم النص وقراءتو يف الفكر العريب ادلعاصر , حممد باديس (1

(2016, بّلة  

2) Stefan Titscher, Metode Analisis Teks dan Wacana, Terj.Gazali, dkk 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) 

3) Rini Dwi Susanti, Studi Analisis Materi Ajar “Buku Teks Pelajaran” pada 

Mata Pelajaran Bahasa Arab di Kelas Tinggi Madrasah Ibtidaiyah 

(Kudus: STAIN KUDUS, 2013) 

4) Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2010) 

5) Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, 2004)h.53 

6) Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta: 

LKiS, 2001) 

7) Wulandayani Ngujer Basuki, Ani Rakhmawati, dan Sri Hastuti, “ Analisis 

Isi Buku Ajar Bahasa Indonesia  Wahana Pengetahuan untuk SMP/MTs 

Kelas VIII “ , Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra Indonesia dan 

Pengajarannya, Volume 3 Nomor 2, 2015 

8) Umi Hijriah, Analisis Pembelajaran Mufrodat dan Struktur Bahasa Arab 

di Madrasah Ibtidaiyah (Surabaya: CV. Gemilang, 2018) 

9) Abdullah Al-Ghali dan Abdul Hamid, Menyusun buku ajar Bahasa Arab 

(Padang: Akademia Permata, 2012)  

10) Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2014)  
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11) Wildan Bakhtiar, Analisis Buku Teks “Belajar Bahasa Arab untuk 

Madrasah Ibtidaiyah Kelas V (UIN Sunan Kalijaga, 2014) 

12) Svetlana K.Gural, Stepan A. Boyko, Tamara S. Serova, Teaching 

literary Translation on The Basis Of The Literary Text‟s Cognitive 

Discourse Analysis (Tomsk State University, 2015) 

13) Fitri Nur Utami, Analisis Buku Teks Bahasa Arab Kelas X Madrasah 

„Aliyah Karangan H.A.Wahid SY dan Nani Maryani (Universitas 

Pendidikan Indonesia, 2014)  

 

 البيانات جمع تقنية. ج

 اذلدف ألن البحث يف إسرتاتيجية األكثر اخلطوة ىي البيانات مجع تقنية تعد

 .البيانات على احلصول ىو البحث من الرئيسي
 حتصل لن البيانات، مجع تقنية معرفة دون 5

 الباحثة استخدمت ىذا البحث، يف. احملددة البيانات مبعايري تفي بيانات على الباحثة

 حول بيانات عن البحث هبا يتم اليت الطريقة ىي الوثائق. البيانات مجع يف التوثيق تقنيات

 واجملالت، والصحف، والكتب، والنصوص، ادلالحظات شكل يف ادلتغريات أو األشياء

 .ذلك إىل وما األعمال وجداول واألجندات، االجتماعات، وحماضر والنقوش،
6 

                                                           
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2009).h.224 
6
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013). Cet. Ke-15, h.274 



45 
 

 نص مبواد تتعلق وكتابات رسومات شكل يف ىي ىذا البحث يف ادلستخدمة الوثائق

 بادلدرسة اخلامس الفصل العربية باللغة الطلبة كتب يف موضوعات مثانية من تتكون اليت

 عام يف إندونيسيا جلمهورية الدين وزارة نشرهتا اليت 2013 االسامية منهج االبتدائية

2015 .
 

 البيانات تحليل تقنية. د

 ىذا خالل من. واحلامسة جدا اذلامة البحثية األنشطة من سلسلة ىو البيانات حتليل

 .فائدة أكثر مجعها يتم اليت ادلعلومات أو البيانات تصبح التحليلي، النشاط
 البيانات حتليل 7

 يف وادلفاىيم العالقات لفهم التحليل يستخدم. النوعي البحث عملية يف األمهية بالغ أمر ىو

 .وتقييمها الفرضيات تطوير ميكن حبيث البيانات
 بتحليل الباحثة قامت ىذا البحث، يف 8

 وفًقا البيانات حتليل أي ،(content analysis)احملتوى  حتليل تقنية باستخدام البيانات

 .حملتوياتو
 ادلستندات أو للسجالت منهجية مراجعة ىو (content analysis) احملتوى حتليل 9

                                                           
7
 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang: Hilal Pustaka, 2010). Cet. Ke-2, 

h.131 
8
 Sugiyono, Op.cit, h.244 

9
 Suryadi Surya Subrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Press, 1992) h.35 
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 .للبيانات كمصادر
 من استنتاجات إىل التوصل إىل يهدف حبث تقنية ىو احملتوى حتليل 10

 .وموضوعية منهجية بطريقة للرسائل معينة خصائص حتديد خالل
11 

 على بناءً  البيانات جتميع خالل من بدأت حتليالً  الباحثة أجريت ذلك، على وبناءً 

 عرض بتحليل الباحثة ستقوم ىذا، احملتوى حتليل تقنية باستخدام. معينة موضوعات أو فئات

 للصف اخلامس  العربية بادلدرسة االبتدائية االسالمية الطلبة اللغة الكتب يف النص مادة

 .ادلدرسي الكتاب إعداد يف احملددة بادلعايري تتعلق 2013التعليمي  ادلنهج

 كما ىي النص حتليل يف اختاذىا جيب اليت اخلطوات فإن ،Hadari Nawawi لـ وفقا

 :يلي
12 

 طريق عن أي فيها، التحقيق سيتم اليت( والوثائق واجملالت الكتب )النص اختيار (1

 القياسي احملتوى وحتديد الكتاب، استخدام مرونة دلعرفة ادلالحظات إجراء

. والعملية النظرية اجلوانب من اجملال ىذا يف للكتاب

 .البيانات جلمع كأداة فحصها سيتم اليت واللغة احملتوى حول حمددة بنود  ترتيب (2

                                                           
10

 John W. Best, Metode Penelitian Pendidikan (Surabaya: Usaha Nasional, 1982) h.133 
11

 Stefan Titscher, Metode Analisis Teks dan Wacana, Terj.Gazali, dkk (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009) h.97 
12

 Rini Dwi Susanti, Studi Analisis Materi Ajar “Buku Teks Pelajaran” pada Mata Pelajaran 

Bahasa Arab di Kelas Tinggi Madrasah Ibtidaiyah (Kudus: STAIN KUDUS, 2013) h.7 
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 بالكامل الكتاب حمتويات فحص طريق عن وبالتحديد ادلتبعة، الطريقة  حتديد (3

 .فصل لكل الفصل من

 الفقرة، يف الواردة ادلوضوعات حول ادلثال سبيل على وكميا، نوعيا النص قياس (4

 .تسليمها ادلقرر والرسالة

 .حمددة معايري أو معايري على بناء األشياء مقارنة (5

 .للتحليل نتيجة احلالية االستنتاجات (6
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 الرابع الباب

 والمناقشة البحث نتائج

 

 2013 لمنهج والسادس الخامس الصف للطلبة العربية اللغة لكتاب عامة نظرة . أ

كتاب اللغة العربية للطلبة  ىي ىذا البحث يف ربليلها سيتم اليت ادلدرسية الكتب

 اليت ،2013 العام دلنهج العلمي الصف اخلامس والسادس بادلدرسة اإلبتدائية اإلسالمية

 مجهورية يف الدين وزارة اإلسالمية للًتبية العامة ادلديرية ادلدرسة، التعليم مديرية نشرهتا

 ومثانية صفحة 82 من يتكون اخلامس، الباب كتاب يف. 2015 عام يف إندونيسيا

 :يلي ما ذلك يف دبا سلتلفة، مواضيع تغطي مواضيع

  اجللوس غرفة يف .1

  ادلذاكرة غرفة يف .2

 احلديقة يف .3

 األلوان .4

 يف الباب .5

 ادلدرسة مكتبة يف .6

 الكتابة االدوات مكتبة يف .7
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 .ادلقصف يف و .8

 تغطي مواضيع ومخسة صفحة 91 من الكتاب يتكون السادس، الباب يف بينما

 :يلي ما ذلك يف دبا سلتلفة، مواضيع

 العربية اللغة تعّلم .1

 ادلننزّ  الواجب .2

 الّننىة .3

 والبيت ادلدرسة ىف أعمالنا .4

  ساعة؟ ما وىف الّساعة كم .5

 جوانب أربعة موضوع، كل يف الكتاب ىذا يف ادلعروضة ادلوضوعات مجيع بُت من

 نص لو موضوع كل. والكتابة والقراءة والكالم االستماع وىي اللغوية، ادلهارات من

 بندر يف واخلاصة العامة اإلسالمية ادلدارس يف الكتاب ىذا يستخدم. الالزمةالقراءة 

 .العربية اللغة تعلم يف المبونج

 

 
 

 والمناقشة البحوث نتائج . ب
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 ابتيدية مدرسة مناىج حددت: للطلبة العربية اللغة كتاب يف دلادة النص عرض

 :واسع نطاق على ادلستخدمة ادلعايَت 2013 والسادس اخلامس يف الباب

 الًتابط (1

 الدارسُت دلستوى ادلناسب الطول (2

 إيضاح يف الفعالة ومسامهتو السياق وضوح (3

 اجلديدة الكلمات زلدودية (4

 ألفة ادلوضوع (5

 اللغة بساطة (6

 التنوع (7

 الصعوبة يف التدرج (8

 التشويق (9

 .النحوية الًتاكيب زلدودية (10

 بعض ىناك تنال ال ذلك، ومع. النص مادة اختيار يف صيٍت امساعيل لنظرية وفًقا

 ناقش كتاب، كل من. ادلبادئ ىذه وتستخدم زبتار ال فصل كل يف مادة النص

 كما والشرح، التفسَت ىو التاز. ادلوجودة النصوص عرض من ٪ 50 فقط الباحثون

 :يلي
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 التحليل. ج

 الصف الخامس كتاب في. 1

 األول الباب في المقدم مادة النص

 الجلوس غرفة في

 يف ادلدّرس خليل الّسّيد أبيو اسم. ادريس امسو. صديق ز. مصطفى امسي

 أنظر. القرية ىذه يف مشهورة خّياطة ىي. فاطمة الّسّيدة أّمو واسم. اإلبتدائية ادلدرسة

 وغرفة اجللوس غرفة إدريس بيت يف. ونظيف وجديد كبَت البيت ىذا. إدريس بيت ىذا

 اجملّلة ىذه. جديدة وجريدة رلّلة ادلكتب على اجللوس غرفة يف اجللوس غرفة و النوم

 .لألطفال

 فإن امساعيل صيٍت، لنظرية وفًقا النص مادة اختيار يف معايَت عدة إىل استناًدا

 :يلي كما ىي األول يف الباب مادة النص تقدمي حول والتحليل البحث نتائج

 الترابط .1

 غرفة يف بادلوضوع مرتبطة معايَت ادلعروض أو ادلقدم النص مادة تستخدم

 الكلمات بُت أذىاهنم يف متنوعة روابط ذبميع على الطلبة يساعد شلا اجللوس،

 ادلكتب على اجللوس غرفة يف اجللوس غرفة): وىي النص، يف جاء كما. والسياق

 .(جديدة وجريدة رلّلة
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  الدارسين لمستوى المناسب الطول .2

. للطلبة ادلناسبة النص طول معايَت ادلعروض أو ادلقدم النص مادة تستخدم ال

 ادلعايَت أن حُت يف ،1 الفقرة يف كلمة 80 سوى يوجد ال ادلقدم النص يف ألنو

 .النص يف كلمة 275-225 ىي بادلدرسة اإلبتدائية  اخلامس للصف ادلناسبة
1 

  ومساهمته السياق وضوح .3

 ووظائفها لسياقها واضحة معايَت ادلعروض أو ادلقدم النص مادة تستخدم ال

: يلي كما النص يف ادلعروض النص ألن اجللوس، غرفة يف السمة مع

 يف ادلدّرس خليل الّسّيد أبيو اسم. ادريس امسو. صديق ز. مصطفى امسي

. القرية ىذه يف مشهورة خّياطة ىي. فاطمة الّسّيدة أّمو واسم. اإلبتدائية ادلدرسة

 يف أي ادلوضوع، مع يتوافق والذي ادلفردات مع توضيحا أكثر يكون أن جيب

 إىل باإلضافة. مباشرة النص معٌت استنتاج على الطلبة يساعد حبيث اجللوس غرفة

 سليلة يف صحيحة أفكار توليد على قادرة الكلمات دقة تكون أن جيب ذلك،

 :ادلثال سبيل على. النص مؤلف فكر مثلما ادلستمع أو القارئ

                                                           
1
https://belinguis.wordpress.com/2008/10/17/pedoman-pendampingan-editor-versi-ii/ 

diakses pada hari rabu tanggal 13 maret 2019 pukul 14.00 wib, 

https://belinguis.wordpress.com/2008/10/17/pedoman-pendampingan-editor-versi-ii/
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 ويفتحون يأتون عندما الناس يراىا اليت األوىل الغرفة ىي ىذه اجللوس غرفة

 حيث الصديق، أو بالضيف الًتحيب على يعًتضنا الذي ادلكان ىذا. عادة الباب،

. واحدة غرفة يف جلوس وغرفة نوم غرفة. ادلكتب الضيف، جيلس

  الجديدة الكلمات محدودية .4

. ادلفردات لتحديد جديدة معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض النص مادة

 وتقليل للطلبة التعلم يف صعوبات تسبب اليت اجلديدة ادلفردات أرقام محاية ىو ىذا

: ادلثال سبيل على. اىتمامهم

 penjahit :            خّياطة ruang makan     :    غرفة األكل

 terkenal  :           مشهورة jendela :               نافذة

 ruang tamu:       غرفة اجللوس pintu :                باب

 

  ألفة الموضوع .5

 العنوان، / للموضوع األلفة معايَت ادلقدم أو ادلعروض النص مادة تستخدم

 من للطلبة ادلناسبة اللغة لشخصية مطابقة ىو ىنا ادلقصود ألن اجللوس، غرفة يف أي

. وعمرىم تفكَتىم نطاق حيث
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  اللغة بساطة .6

 اللغة. بسيطة لغة معايَت ادلقدم أو ادلعروض النص مادة تستخدم ال

 احلالة، ىذه يف. مستقل بشكل يتعلمون الطلبة ذبعل أن ميكن لغة ىي ادلستخدمة

 عند التعليمية ادلواد مع فقط يتعاملون الطلبة ألن جًدا بسيطة اللغة تكون أن جيب

: النص يف كما. مستقل بشكل التعلم

 يف ادلدّرس خليل الّسّيد أبيو اسم. ادريس امسو. صديق ز. مصطفى امسي

. القرية ىذه يف مشهورة خّياطة ىي. فاطمة الّسّيدة أّمو واسم. اإلبتدائية ادلدرسة

 البداية مستوى من الطلبة لغة تكون بأن يوصى اجللوس غرفة يف موضوع مع

 يف احلال ىو كما بادلناقشة، يتعلق فيما معقدة وليست( بسيطة )وضوًحا أكثر

 غرفة يف النص عرض يتم عندما وادلهنة، األسرة مقدمة شرح جًدا الشائع من النص،

 سبيل على للموضوع وفًقا ادلناقشة جوىر إىل مباشرة االنتقال األفضل من اجللوس،

: ادلثال

 ويفتحون يأتون عندما الناس يراىا اليت األوىل الغرفة ىي ىذه اجللوس غرفة

 حيث الصديق، أو بالضيف الًتحيب على يعًتضنا الذي ادلكان ىذا. عادة الباب،

. واحدة غرفة يف جلوس وغرفة نوم غرفة. ادلكتب الضيف، جيلس
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  التنوع .7

 عرض حيث من. متنوعة معايَت ادلقدمة أو ادلعروضة ادلواد استخدمت

. مغنى وذات الواضح فمن ادلوضوعات، دلختلف النصوص

  الصعوبة التدرج في .8

 ألن. الصعوبة مستوى معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 .النص يف واالستخدام والبنية والنطق اإلمالء لقواعد وفًقا يكون أن جيب اجليد النص

  التشويق .9

 احلالة، ىذه يف. تشويقية معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 ادلستخدمة اللغة أن يعٍت شلا الطلبة، تشويق على قادرة النص يف اللغة تكون أن جيب

 جانب إىل. بدقة النص دراسة على وتشجعهم الطلبة يقرأىا عندما السرور تثَت

 الطلبة تشويق على قادرة ادلستخدمة اللغة تكون أن جيب السرور، إثارة على القدرة

 النصوص عن مستقل بشكل إجابات على والعثور أخرى، مسألة يف التشكيك على

. األخرى ادلعلومات مصادر أو
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  النحوية التراكيب محدودية .10

 ىذا يف. القواعد بنية مناقشة معايَت ادلقدم أو ادلعروض النص مادة استخدمت

 حول دلناقشة وىو األول، يف الباب القواعد استخدام مع تتوافق مواد قّدمت النص،

: يلي كما ىي واألمثلة اسم النكرة،

   lemari ini baru :ىِذِه اخْلِنَانَُة َجِدْيَدةٌ 

َرةٌ     ini adalah sekolah yang besar :ىَذا َمْدَرَسٌة َكِبيْيْ
 

 :وىي معايَت، 4 األول يف الباب مادة النص عرض استخدم

 النحوية الًتاكيب زلدودية( 10 )التنوع( 7 )ألفة ادلوضوع( 5 )الًتابط( 1)

 :وىي معايَت، 6 ىي ادلستخدمة غَت ادلعايَت أن حُت يف

 زلدودية( 4 )ومسامهتو السياق وضوح( 3 )الدارسُت دلستوى ادلناسب الطول( 2)

 .التشويق( 9 )الصعوبة يف التدرج( 8 )اللغة بساطة( 6 )اجلديدة الكلمات
 

 الثاني الباب في المقدم مادة النص

 َوَلدٌ  ُىوَ . اإِلْبِتَدائَِيةِ " اجْلَنَّصةِ  ِمْفَتاحِ  "َمْدَرَسةِ  يف  اخْلَاِمسِ  الصَّصفِّف  يف  تِْلِمْيذٌ  َىاِشمٌ 

َفةُ  اْلُمَذاَكَرةِ  ُغْرَفةُ  َلوُ . رُلَْتِهدٌ  َنِشْيطٌ   وَ  ِخنَانَةٌ  وَ  َمْكَتبٌ  اْلُمَذاَكَرةِ  ُغْرَفةِ  يف . اْلُمَنظَّصَمةُ  الَنِظيْيْ

َرةٌ  ُكُتبٌ  الرُّففْيْو ِ  َعَلى. ِمْصَباحٌ  وَ  اْلُكُتبِ  َر ُّف   التَّصارِْي ِ  ُكُتبُ  ُىَناكَ . َجِدْيَدةٌ  َجرَاِئدُ  وَ  َكِثيْيْ
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ْكَتبِ  َعَلى. َغيْيْرَُىا وَ  اْلِفْقوِ  وَُكُتبُ  اللُّفَغةِ  ُكُتبُ  وَ 
َ
َلةٌ  زَلَْفظَةٌ  ادل يْيْ  ُكُتبٌ  اْلَمْحَفظَةِ  يف . مجَِ

َرةٌ  ِْي ِ  ِكَتابِ  وَ  اللُّفَغةِ  ُكُتبِ  وَ  اْلِفْقوِ  ُكُتبِ  ِمْثلُ  َكِثيْيْ  .َغَْتَِىا وَ  الًتَّص

 فإن ذ، امساعيل صيٍت لنظرية وفًقا النص مادة اختيار يف معايَت عدة على بناءً 

 :يلي كما ىي الثاين يف الباب النص مادة بعرض اخلاص والتحليل البحث نتائج

 الترابط .1

مادة  عرض يف. ملنمة معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 يف الطلبة تساعد أن ميكن ال حبيث. النص عنوان دمج يتم مل الثاين، يف الباب النص

 نفس استخدم األقل على. والسياق الكلمات بُت أذىاهنم يف ادلختلفة الروابط ذبميع

 اْلُمَذاَكَرةِ  ُغْرَفةُ  وىو للنص كموضوع العنوان

 الدارسين لمستوى المناسب الطول .2

. للطلبة ادلناسبة النص طول معايَت ادلقدم أو ادلعروض النص مادة تستخدم ال

 ادلناسبة ادلعايَت أن حُت يف ،1 الفقرة يف كلمة 70 فقط ىو ادلقدم النص ألن

 .النص يف كلمة 275-225 ىي بادلدرسة اإلبتدائية اخلامس للصف
2

 

 

 

                                                           
2
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 ومساهمته السياق وضوح .3

 ووظيفتها لسياقها واضحة معايَت ادلقدم أو ادلعروض النص مادة تستخدم ال

 :يلي كما النص يف ادلعروض النص ألن اْلُمَذاَكَرة، ُغْرَفةُ  السمة مع

 .اإِلْبِتَدائَِيةِ " اجْلَنَّصةِ  ِمْفَتاحِ  "َمْدَرَسةِ  يف  اخْلَاِمسِ  الصَّصفِّف  يف  تِْلِمْيذٌ  َىاِشمٌ 

 ُغْرَفةُ  وىو دلوضوعو، وفًقا ادلفردات مع وضوًحا أكثر األمر جيعل أن جيب

 ذلك، إىل باإلضافة. مباشرةً  النص معٌت استنتاج على الطلبة يساعد حبيث اْلُمَذاَكَرة

 أو القارئ سليلة يف صحيحة أفكار توليد على قادرة الكلمات دقة تكون أن جيب

 :ادلثال سبيل على. النص مؤلف فكر مثلما ادلستمع

 وَ  اْلُكُتبِ  َر ُّف  وَ  ِخنَانَةٌ  وَ  َمْكَتبٌ  اْلُمَذاَكَرةِ  ُغْرَفةِ  يف . اْلُمَذاَكَرةِ  ُغْرَفةِ  ىَذا

َرةٌ  ُكُتبٌ  الرُّففْيْو ِ  َعَلى. ِمْصَباحٌ   ُكُتبُ  وَ  التَّصارِْي ِ  ُكُتبُ  ُىَناكَ . َجِدْيَدةٌ  َجرَاِئدُ  وَ  َكِثيْيْ

 َغيْيْرَُىا وَ  اْلِفْقوِ  وَُكُتبُ  اللُّفَغةِ 

  الجديدة الكلمات محدودية .4

. ادلفردات لتحديد جديدة معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 فهم على الطلبة دلساعدة عاًما عرًضا يعد مفردات جديدة، جدول وجود لعدم نظرًا

 سبيل على. بالتعلم اىتمامهم وتقليل الطلبة صعوبات يسبب حبيث. النص زلتويات

: ادلثال
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 tas ransel  :       زَلَْفَظةٌ  kelas lima     :    الصَّصفِّف اخلَاِمسِ 

 koran   :       َجرَاِئدٌ  dasar :              اإِلبِْتَدائَِيةِ 

 lampu :       ِمْصَباحٌ  rajin :                 َنِشْيطٌ 

 

  ألفة الموضوع .5

 ألن. ادلواضيع إلدلام معايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص استخدمت

 تفكَتىم نطاق حيث من للطلبة ادلناسبة اللغة لشخصية مطابقة ىو ىنا ادلقصود

 .وعمرىم

 بساطة اللغة .6

 بداية يف. معقدة أو بسيطة معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 :مثل التمهيدية، السمة حول مواد لتقدمي جًدا طويل النص

 َوَلدٌ  ُىوَ . اإِلْبِتَدائَِيةِ " اجْلَنَّصةِ  ِمْفَتاحِ  "َمْدَرَسةِ  يف  اخْلَاِمسِ  الصَّصفِّف  يف  تِْلِمْيذٌ  َىاِشمٌ 

َفةُ  اْلُمَذاَكَرةِ  ُغْرَفةُ  َلوُ . رُلَْتِهدٌ  َنِشْيطٌ   .اْلُمَنظَّصَمةُ  الَنِظيْيْ

 مباشرة مجلة على كمثال. الدراسة غرفة حول نًصا الثاين الفصل يعرض بينما

 :الدراسة غرفة تصف
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 وَ  اْلُكُتبِ  َر ُّف  وَ  ِخنَانَةٌ  وَ  َمْكَتبٌ  اْلُمَذاَكَرةِ  ُغْرَفةِ  يف . اْلُمَذاَكَرةِ  ُغْرَفةِ  ىَذا

َرةٌ  ُكُتبٌ  الرُّففْيْو ِ  َعَلى. ِمْصَباحٌ   ُكُتبُ  وَ  التَّصارِْي ِ  ُكُتبُ  ُىَناكَ . َجِدْيَدةٌ  َجرَاِئدُ  وَ  َكِثيْيْ

 َغيْيْرَُىا وَ  اْلِفْقوِ  وَُكُتبُ  اللُّفَغةِ 

 التنوع .7

 عرض حيث من. متنوعة معايَت ادلقدمة أو ادلعروضة ادلواد استخدمت

 .مغنى وذات الواضح فمن ادلوضوعات، دلختلف النصوص

 في الصعوبة التدرج .8

 ألن. الصعوبة مستوى معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 .النص يف واالستخدام والبنية والنطق اإلمالء لقواعد وفًقا يكون أن جيب اجليد النص

 التشويق .9

 احلالة، ىذه يف. تشويقية معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 ادلستخدمة اللغة أن يعٍت شلا الطلبة، تشويق على قادرة النص يف اللغة تكون أن جيب

 جانب إىل. بدقة النص دراسة على وتشجعهم الطلبة يقرأىا عندما السرور تثَت

 الطلبة تشويق على قادرة ادلستخدمة اللغة تكون أن جيب السرور، إثارة على القدرة

 النصوص عن مستقل بشكل إجابات على والعثور أخرى، مسألة يف التشكيك على

 .األخرى ادلعلومات مصادر أو
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 محدودية التراكيب النحوية. 10

 يف. القواعد بنية مناقشة معايَت ادلقدمة أو ادلعروضة مادة النص استخدمت

 بالتحديد وىي الثاين، يف الباب القواعد استخدام مع تتوافق مواد قّدم النص، ىذا

: يلي كما ىي واألمثلة النعت، اخلصوص

   buku ini baru   :ىَذا ِكَتاٌب َجِدْيدٌ 

ْيلٌ     buku itu bagus :ذِلَك ِكَتاٌب مجَِ

 

 :وىي معايَت، 3 الثاين يف الباب ادلادة عرض استخدم

 النحوية الًتاكيب زلدودية( 10 )التنوع( 7 )ادلوضوع الفة( 5)

 :وىي معايَت، 7 ىي ادلستخدمة غَت ادلعايَت أن حُت يف

( 4 )ومسامهتو السياق وضوح( 3 )الدارسُت دلستوى ادلناسب الطول( 2 )الًتابط( 1)

 التشويق( 9 )الصعوبة يف التدرج( 8 )اللغة بساطة( 6 )اجلديدة الكلمات زلدودية

 

 الثالث الباب في المقدم مادة النص

َرةٌ  بْيْيتٌ  ِزْ . َسِعْيَدةٌ  ُأْسَرةٌ  ِعْنِديْ  َفةٌ  َصِغيْيْ َها. َواِسَعةٌ  َحِديْيَقةٌ  اْلبْيْيتِ  َورَاءَ . َنِظيْيْ  ِفيْيْ

َقةٌ  ِبرَْكة َرةٌ  َأْشَجارٌ  وَ  َعِميْيْ َها وَ . اجلََْواَفةُ  َشَجَرةُ  وَ  اْلَمْنَجا َشَجَرةُ  الوَ  َشَجَرةُ  وَ  اْلبْيْرتْيَقالِ  َكِثيْيْ  ِفيْيْ
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َها ُمتْينْيوِّفعَّصٌة، أَْزَىارٌ  َلةٌ  ِىيَ  يَامسُِْْتُ، َىِذهِ . َواْلَوْرَدةُ  اْلَيامسُِْْتُ  ِمنْيْ يْيْ َرةٌ  َأمْسَاكٌ  اْلِ َْكةِ  يف . مجَِ  َكِثيْيْ

ْيلٌ  ِمْصَباحٌ  َذِلكَ ! ُىَناكَ  ِإىَل  أُْنظُرْ . ُمتْينْيوِّفَعةٌ   اْلَمْوزِ  َشَجَرةُ  اْلِمْصَباحِ  ِ َاِنبِ . َقِدميٌْ  َمْقَعدٌ  وَ  مجَِ

َرةٌ  مَثَرَاتٌ  التْيُّفَفاحِ  ِلَشَجَرةِ . التْيُّفَفاحِ  َشَجَرةُ  وَ   مَثََرةُ  تِْلكَ  وَ . َأْصَفرُ  َلْونُْيَها اْلَمْوِز، مَثََرةُ  َىِذهِ . َكِثيْيْ

 .ُحْلوٌ  طَْعُموُ  التْيُّفَفِح،

 فإن امساعيل صيٍت، لنظرية وفًقا النص مادة اختيار يف معايَت عدة إىل استناًدا

 :يلي كما ىي الثالث يف الباب النص مادة بعرض اخلاص والتحليل البحث نتائج

 الترابط .1

مادة  تقدمي عند. ملنمة معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 تساعد أن ميكن ال حبيث. متكامل غَت النص عنوان فإن الثالث، يف الباب النص

 األقل على. والسياق الكلمات بُت أذىاهنم يف ادلختلفة الروابط ذبميع يف الطلبة

 َحِديْيَقةٌ  حول يدور الذي للنص كموضوع العنوان نفس استخدم
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 الطول المناسب لمستوى الدارسين .2

. للطلبة ادلناسبة النص طول معايَت ادلقدم أو ادلعروض النص مادة تستخدم ال

 ادلعايَت أن حُت يف ،1 الفقرة يف كلمة 85 سوى يوجد ال ادلقدم النص يف ألنو

 3 .النص يف كلمة 275-225 ىي بادلدرسة اإلبتدائية اخلامس للصف ادلناسبة

 وضوح السياق ومساهمته .3

 ووظائفها لسياقها واضحة معايَت ادلقدم أو ادلعروض النص مادة تستخدم ال

 :يلي كما النص يف ادلعروض النص ألن َحِديْيَقة، مسة مع

َرةٌ  بْيْيتٌ  ِزْ . َسِعْيَدةٌ  ُأْسَرةٌ  ِعْنِديْ  َفةٌ  َصِغيْيْ . َنِظيْيْ

 َحِديْيَقة وىو دلوضوعو، وفًقا ادلفردات مع وضوًحا أكثر األمر جيعل أن جيب

 أن جيب ذلك، إىل باإلضافة. مباشرةً  النص معٌت استنتاج على الطلبة يساعد حبيث

 ادلستمع أو القارئ سليلة يف صحيحة أفكار توليد على قادرة الكلمات دقة تكون

: ادلثال سبيل على. النص مؤلف فكر مثلما

َها. َواِسَعةٌ  َحِديْيَقةٌ  اْلبْيْيتِ  َورَاءَ  بْيْيٌت، ِزْ  َقةٌ  ِبرَْكة ِفيْيْ َرةٌ  َأْشَجارٌ  وَ  َعِميْيْ  َكِثيْيْ

. اجلََْواَفةُ  َشَجَرةُ  وَ  اْلَمْنَجا َشَجَرةُ  الوَ  َشَجَرةُ  وَ  اْلبْيْرتْيَقالِ 
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 محدودية الكلمات الجديدة .4

. ادلفردات لتحديد جديدة معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 فهم على الطلبة دلساعدة عاًما عرًضا يعد مفردات جديدة، جدول وجود لعدم نظرًا

 سبيل على. بالتعلم اىتمامهم وتقليل الطلبة صعوبات يسبب حبيث. النص زلتويات

: ادلثال

َقةٌ  manis :        ُحْلوٌ   yang terdalam     :   َعِميْيْ

 keluarga :          ُأْسَرةٌ  di belakang  :        َورَاءَ 

 jambu biji    :    َجَواَفةٌ  lumpuh    :    َمْقَعدٌ 

 

 ألفة الموضوع .5

 ألن. ادلواضيع إلدلام معايَت ادلقدمة أو ادلعروضة مادة النص استخدمت

 تفكَتىم نطاق حيث من للطلبة ادلناسبة اللغة لشخصية مطابقة ىو ىنا ادلقصود

 .وعمرىم

 بساطة اللغة .6

 بداية يف. معقدة أو بسيطة معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 :مثل ، التمهيدية السمة حول مواد لتقدمي جًدا طويل النص

َرةٌ  بْيْيتٌ  ِزْ . َسِعْيَدةٌ  ُأْسَرةٌ  ِعْنِديْ  َفةٌ  َصِغيْيْ  .َنِظيْيْ
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 مجلة على كمثال. الدراسة غرفة حول النص يقدم الثالث يف الباب بينما

: احلديقة تصف مباشرة

َها. َواِسَعةٌ  َحِديْيَقةٌ  اْلبْيْيتِ  َورَاءَ  بْيْيٌت، ِزْ  َقةٌ  ِبرَْكة ِفيْيْ َرةٌ  َأْشَجارٌ  وَ  َعِميْيْ  َكِثيْيْ

َها وَ . اجلََْواَفةُ  َشَجَرةُ  وَ  اْلَمْنَجا َشَجَرةُ  الوَ  َشَجَرةُ  وَ  اْلبْيْرتْيَقالِ  َها ُمتْينْيوِّفعَّصٌة، أَْزَىارٌ  ِفيْيْ  ِمنْيْ

 .َواْلَوْرَدةُ  اْلَيامسُِْْتُ 

 التنوع .7

 عرض حيث من. متنوعة معايَت ادلقدمة أو ادلعروضة ادلواد استخدمت

 .مغنى وذات الواضح فمن ادلوضوعات، دلختلف النصوص

 في الصعوبة التدرج .8

 ألن. الصعوبة مستوى معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

. النص يف واالستخدام والبنية والنطق اإلمالء لقواعد وفًقا يكون أن جيب اجليد النص

 التشويق .9

 احلالة، ىذه يف. تشويقية معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 ادلستخدمة اللغة أن يعٍت شلا الطلبة، تشويق على قادرة النص يف اللغة تكون أن جيب

 جانب إىل. بدقة النص دراسة على وتشجعهم الطلبة يقرأىا عندما السرور تثَت

 الطلبة تشويق على قادرة ادلستخدمة اللغة تكون أن جيب السرور، إثارة على القدرة
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 النصوص عن مستقل بشكل إجابات على والعثور أخرى، مسألة يف التشكيك على

 .األخرى ادلعلومات مصادر أو

 محدودية التراكيب النحوية. 10

 يف. القواعد بنية مناقشة معايَت ادلقدمة أو ادلعروضة مادة النص استخدمت

 خبصوص وىي الثالث، يف الباب القواعد استخدام مع تتوافق مواد قّدم النص، ىذا

: يلي كما ىي واألمثلة النعت،

َرةٌ     sekolah itu besar: تِْلَك َمْدَرَسٌة َكِبيْيْ

َلةٌ  يْيْ    bunga ini cantik  :ىِذِه َزْىَرٌة مجَِ

 

 :وىي معايَت، ثالثة الثالث يف الباب النصوص عرض استخدم

 النحوية الًتاكيب زلدودية( 10 )التنوع( 7 )ألفة ادلوضوع( 5)

 :وىي معايَت، 7 ىي ادلستخدمة غَت ادلعايَت أن حُت يف

( 4 )ومسامهتو السياق وضوح( 3 )الدارسُت دلستوى ادلناسب الطول( 2 )الًتابط( 1)

 التشويق( 9 )الصعوبة يف التدرج( 8 )اللغة بساطة( 6 )اجلديدة الكلمات زلدودية
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 الرابع الباب في المقدم مادة النص

 ِخنَانَةٌ  وَ  َسْوَداُء، َسبْيُّفْوَرةٌ  يف الباب. ُمَنَظمٌ  وَ  َنِظْيفٌ  َفْصلٌ  ذَلَا َمْدَرَسيِتْ، َىِذهِ 

 َلْونُوُ  ِمْرَسٌم، َذِلكَ  وَ . أَْزَرقُ  َلْونُوُ  ِكَتاٌب، َىَذا وَ . َأْسَودُ  ُصْنُدْوقٌ  وَ  َأمْسَُر، َمْكَتبٌ  وَ  بْيْيَضاُء،

 َلْونُْيَها ُكرَّصاَسٌة، َىِذهِ  وَ . أَْزَرقُ  َلْونُْيَها زَلَْفظٌَة، تِْلكَ  وَ . َأمْحَرُ  َلْونُْيَها ِمْسطََرٌة، َوَىِذهِ . َأمْحَرُ 

 َأمْحَرُ  َلْونُوُ  ِلَواٌء، اْلَمْدَرَسةِ  أََمامَ . َأْسَودُ  َلْونُْيَها وَُكُتبٌ  َأمْحَُر، َلْونُْيَها أَْقاَلٌم، اْلَمَفظَةِ  يف . َأْحَضرُ 

 .َأْسَودُ  َلْونُْيَها َعَجاَلٌت، السَّصيَّصاَرةِ  ىِل . َأْخَضرُ  َلْونُْيَها َسيْيَّصَرٌة، تِْلكَ . أَبْيَيضُ  وَ 

 فإن امساعيل صيٍت، لنظرية وفًقا النص مادة اختيار يف معايَت عدة إىل استناًدا

 :يلي كما ىي الرابع يف الباب مادة النص تقدمي حول والتحليل البحث نتائج

 الترابط .1

مادة  عرض يف. ملنمة معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 يف الطلبة تساعد أن ميكن ال حبيث. النص عنوان دمج يتم مل الرابع، يف الباب النص

 نفس استخدم األقل على. والسياق الكلمات بُت أذىاهنم يف ادلختلفة الروابط ذبميع

 .َمْدَرَسةٌ  حول يدور الذي النص موضوع مع العنوان
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 الطول المناسب لمستوى الدارسين .2

. للطلبة ادلناسبة النص طول معايَت ادلقدم أو ادلعروض النص مادة تستخدم ال

 ادلعايَت أن حُت يف ،1 الفقرة يف كلمة 82 سوى يوجد ال ادلقدم النص يف ألنو

 4 .النص يف كلمة 275-225 ىي ادلدرسة اإلبتدائية اخلامس للصف ادلناسبة

 وضوح السياق ومساهمته .3

 ووظيفتها للسياق الواضحة ادلعايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص استخدمت

 سليلة يف صحيحة أفكار ظهور إىل الكلمات دقة تؤدي أن جيب َمْدَرَسة، السمة مع

 :يلي كما النص يف ادلعروض والنص النص، مؤلف يفكر كما ادلستمع أو القارئ

 ِخنَانَةٌ  وَ  َسْوَداُء، َسبْيُّفْوَرةٌ  يف الباب. ُمَنَظمٌ  وَ  َنِظْيفٌ  َفْصلٌ  ذَلَا َمْدَرَسيِتْ، َىِذهِ 

 .أَْزَرقُ  َلْونُوُ  ِكَتاٌب، َىَذا وَ . َأْسَودُ  ُصْنُدْوقٌ  وَ  َأمْسَُر، َمْكَتبٌ  وَ  بْيْيَضاُء،

 محدودية الكلمات الجديدة .4

. ادلفردات لتحديد جديدة معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 فهم على الطلبة دلساعدة عاًما عرًضا يعد مفردات جديدة، جدول وجود لعدم نظرًا

 سبيل على. بالتعلم اىتمامهم وتقليل الطلبة صعوبات يسبب حبيث. النص زلتويات

: ادلثال
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 bendera :             ِلَواءٌ  kebaikan :         ِبرَْكةٌ 

 rak :         ُصْنُدْوقٌ  di depan  :        أََمامَ 

 rapih :           ُمَنظَّصمٌ  kelas :        َفْصلٌ 

 

 ألفة الموضوع .5

 من متنوعة جملموعة معايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص استخدمت

 حيث من للطلبة ادلناسبة اللغة لشخصية مطابقة ىو ىنا ادلقصود ألن. السمات

 .وعمرىم تفكَتىم نطاق

 بساطة اللغة .6

 يف. معتدلة أو بسيطة معايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص استخدمت

 شروط من وخالية قصَتة مجل يف بسيطة ادلبكر التعليم يف ادلستخدمة اللغة األساس،

 :وىي النص، يف جاء كما. اجملاز االستخدام

 ِخنَانَةٌ  وَ  َسْوَداُء، َسبْيُّفْوَرةٌ  يف الباب. ُمَنَظمٌ  وَ  َنِظْيفٌ  َفْصلٌ  ذَلَا َمْدَرَسيِتْ، َىِذهِ 

 .أَْزَرقُ  َلْونُوُ  ِكَتاٌب، َىَذا وَ . َأْسَودُ  ُصْنُدْوقٌ  وَ  َأمْسَُر، َمْكَتبٌ  وَ  بْيْيَضاُء،

 التنوع .7

 عرض حيث من. متنوعة معايَت ادلواد ادلقدمة أو ادلعروضة استخدمت

 .مغنى وذات الواضح فمن ادلوضوعات، دلختلف النصوص
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 في الصعوبة التدرج .8

 ألن. الصعوبة مستوى معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 .النص يف واالستخدام والبنية والنطق اإلمالء لقواعد وفًقا يكون أن جيب اجليد النص

 التشويق .9

 احلالة، ىذه يف. تشويقية معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 اللغة أن يعٍت شلا ، الطلبة تشويق على قادرة النص يف اللغة تكون أن جيب

 إىل. بدقة النص دراسة على وتشجعهم الطلبة يقرأىا عندما السرور تثَت ادلستخدمة

 تشويق على قادرة ادلستخدمة اللغة تكون أن جيب السرور، إثارة على القدرة جانب

 عن مستقل بشكل إجابات على والعثور أخرى، مسألة يف التشكيك على الطلبة

 .األخرى ادلعلومات مصادر أو النصوص

 محدودية التراكيب النحوية. 10

 يف. القواعد بنية مناقشة معايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص استخدمت

 عن عبارة وىي الرابع، يف الباب القواعد استخدام مع تتوافق مواد قّدم النص، ىذا

 :ادلثال سبيل على واسم اإلشارة، النعت

   kelas bersih : َفْصٌل َنِظْيفٌ  
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 ini penggaris: ىِذِه ِمْسطََرةٌ 

 :وىي معايَت، 5 الرابع يف الباب ادلادة عرض استخدم

( 10 )التنوع( 7 )اللغة بساطة( 6 )ألفة ادلوضوع( 5 )ومسامهتو السياق وضوح( 3)

 النحوية الًتاكيب زلدودية

 :وىي معايَت، 5 ىي ادلستخدمة غَت ادلعايَت أن حُت يف

( 8 )اجلديدة الكلمات زلدودية( 4 )الدارسُت دلستوى ادلناسب الطول( 2 )الًتابط( 1)

 .التشويق( 9 )الصعوبة يف التدرج

 

 في كتاب الصف السادس. 2

 األول في الباب مادة النص المقدم

 َواْلبَبْي ِ  اْلَمْدَرَسةِ  ِفي َأْعَمالَُنا

َلةُ  تِْلكَ   ىِف  الصُّفْبحِ  ُتَصلِّفى وَ  تْيتْيَوضَّصأُ  ُمَبكِّفرًا َصَباًحا النْيَّصْومِ  َنِشْيطَةٌ  تِْلِمْيَذةٌ  ِىيَ  نَِبيْيْ

 يَُذاِكرُ  َسْلَمانُ  َاُخْوَىا. الدُّفُرْوسَ  ُتَذاِكرُ  ُ َّص  الصُّفْبحِ  َصاَلةِ  بْيْعدَ  اْلُقْر نَ  تْيْقرَأُ . مَجَاَعةً  اْلَمْسِجدِ 

َلةُ  هِتَبُ  اْلُفطُْورِ  تْيتْيَناَولُ  بْيْعدَ . اَْيًضا الدُّفُرْوسَ   َسْلَمانُ  َيْذَىبُ  وَ  األَْقَدامِ  َعَلى اْلَمْدَرَسة ِاىَل  نَِبيْيْ

َرة اْلَمْدَرَسةِ  ِاىَل   .بِالدَّص
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َلةُ  َتْدُرسُ  ْيِنيَّصة الَُعْلمَ  اْلَمْدَرَسةِ  ىِف . اإِلْبِتَدائَِيةِ  اْلَمْدَرَسةِ  ِمنَ  السَّصاِدسِ  اْلَفْصلِ  ىِف  نَِبيْيْ  الدِّف

َها  العلوم ىي: العامة العلوم أما. َواْلِفْقو َوالتَّصارِْي  َواحلَِْدْيث اْلُقْر ن اأْلَْخاَلق، وَ  اْلَعِقْيَدة ِمنْيْ

 .االصللينية واللغة العربية اللغة ىي: وللغات والرياضات الطبيعية والعلوم االجتماعية

 تْيتْيَعلَّصمُ  َأْحَيانًا. ْااُلْسَتاذِ  َشرْحَ  َتْسَمعُ  ُ َّص . الدَّصْرسَ  َوَتْكُتبُ  اْلِكَتابَ  تْيْقرَأُ  الَفْصلِ  ىِف 

َلةُ  َها. اْلُعُلْومِ  َمْعَملِ  ىِف  الطَّصِبْيِعيَّصة اْلُعُلْومَ  َوَأْصِدقَائْيَها نَِبيْيْ  َوِمْغَناِطْيسٌ  َورُلِْهرٌ  ادلِْختْيَربَةِ  ِمْنَضَدةُ  ِفيْيْ

َلةُ  تْيُنْورُ  الرَّصاَحةِ  َوْقتِ  ىِف . َوَغيْيْرَُىا َوِمْقطََرةٌ  . اْلُكُتبَ  لَِتْسَتِعيْيْرَ  اْلَمْكَتَبةِ  ِاىَل  نَِبيْيْ

َلُة ِمَن اْلَمْدَرَسِة َمَع َاْصِدقَاِئَها بْيْعَد َصاَلِة الظُّفْهِر َوَتِصُل ِاىَل بْيْيِتَها ُ َّص  تْيْرِجُع نَِبيْيْ

 .تْيتْيَناَوُل الَغَداَء َمَع اُْسَرهِتَا َمْسُرْورِْينَ 
 

 فإن امساعيل صيٍت، لنظرية وفًقا النص مادة اختيار يف معايَت عدة إىل استناًدا

 :يلي كما ىي األول يف الباب مادة النص تقدمي حول والتحليل البحث نتائج

 الترابط .1

 أَْعَمالَُنا "دبوضوع ادلرتبطة ادلعايَت ادلقدم أو ادلعروض النص مادة استخدمت

 بُت أذىاهنم يف متنوعة روابط تكوين على الطلبة يساعد شلا ،"َواْلبْيْيتِ  اْلَمْدَرَسةِ  يف 

 :وىي النص، يف جاء كما. والسياق الكلمات
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َلةُ  تِْلكَ   ىِف  الصُّفْبحِ  ُتَصلِّفى وَ  تْيتْيَوضَّصأُ  ُمَبكِّفرًا َصَباًحا النْيَّصْومِ  َنِشْيطَةٌ  تِْلِمْيَذةٌ  ِىيَ  نَِبيْيْ

 الفطور تتناول بعد. الدُّفُرْوسَ  ُتَذاِكرُ  ُ َّص  الصُّفْبحِ  َصاَلةِ  بْيْعدَ  اْلُقْر نَ  تْيْقرَأُ . مَجَاَعةً  اْلَمْسِجدِ 

 ىف.بالدراجة ادلدرسة اىل سلمان يذىب و األقدام على مشيا ادلدرسة اىل نبيلة تذىب

 والتاري  واحلديث القر ن األخالق، و العقيدة منها الدينية العلم تتعلم ادلدرسة

 اصدقائها مع ادلدرسة من نبيلة ترجع. الدَّصْرسَ  َوَتْكُتبُ  اْلِكَتابَ  تْيْقرَأُ  الَفْصلِ  ىِف . والفقو

 .مسرورين اسرهتا مع الغداء تتناول   بيتها اىل وتصل الظهر صالة بعد

 الطول المناسب لمستوى الدارسين .2

. للطلبة ادلناسبة النص طول معايَت ادلقدم أو ادلعروض النص مادة تستخدم ال

 ادلعايَت أن حُت يف فقرات، 4 يف كلمة 159 سوى يوجد ال ادلقدم النص يف ألنو

 5 .النص يف كلمة 325-275 ىي ادلدرسة اإلبتدائية من السادس للصف ادلناسبة

 وضوح السياق ومساهمته .3

 ووظيفتها للسياق الواضحة ادلعايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص استخدمت

 ظهور إىل الكلمات دقة تؤدي أن جيب َواْلبْيْيت، اْلَمْدَرَسةِ  يف  أَْعَمالَُنا السمة مع

 :التاز النحو على أوفت، قد للنص كمؤلف ادلستمع أو القارئ خيال يف أفكار

                                                           
5
https://belinguis.wordpress.com/2008/10/17/pedoman-pendampingan-editor-versi-ii/ 

diakses pada hari rabu tanggal 13 maret 2019 pukul 14.00 wib, 

https://belinguis.wordpress.com/2008/10/17/pedoman-pendampingan-editor-versi-ii/
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َلةُ  تِْلكَ   ىِف  الصُّفْبحِ  ُتَصلِّفى وَ  تْيتْيَوضَّصأُ  ُمَبكِّفرًا َصَباًحا النْيَّصْومِ  َنِشْيطَةٌ  تِْلِمْيَذةٌ  ِىيَ  نَِبيْيْ

 الدُّفُرْوسَ  ُتَذاِكرُ  ُ َّص  الصُّفْبحِ  َصاَلةِ  بْيْعدَ  اْلُقْر نَ  تْيْقرَأُ . مَجَاَعةً  اْلَمْسِجدِ 

 محدودية الكلمات الجديدة .4

. ادلفردات لتحديد جديدة معايَت تستخدم ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 الطلبة على يصعب اليت اجلديدة ادلفردات من احلد يف الوقاية أشكال أحد ىذا

 على قادرين ليكونوا للطلبة كمرجع. اجلديدة ادلفردات جداول توافر مع وىي. فهمها

. للتو اكتشفوىا اليت اجلديدة للمفردات أفضل فهم

 ألفة الموضوع .5

 ألن. ادلواضيع إلدلام معايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص استخدمت

 تفكَتىم نطاق حيث من للطلبة ادلناسبة اللغة لشخصية مطابقة ىو ىنا ادلقصود

 .وعمرىم

 بساطة اللغة .6

 يف. معتدلة أو بسيطة معايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص استخدمت

 شروط من وخالية قصَتة مجل يف بسيطة ادلبكر التعليم يف ادلستخدمة اللغة األساس،

 :وىي النص، يف جاء كما. اجملاز االستخدام
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َلةُ  تِْلكَ   ىِف  الصُّفْبحِ  ُتَصلِّفى وَ  تْيتْيَوضَّصأُ  ُمَبكِّفرًا َصَباًحا النْيَّصْومِ  َنِشْيطَةٌ  تِْلِمْيَذةٌ  ِىيَ  نَِبيْيْ

 .الدُّفُرْوسَ  ُتَذاِكرُ  ُ َّص  الصُّفْبحِ  َصاَلةِ  بْيْعدَ  اْلُقْر نَ  تْيْقرَأُ . مَجَاَعةً  اْلَمْسِجدِ 

 التنوع .7

 عرض حيث من. متنوعة معايَت ادلواد ادلقدمة أو ادلعروضة استخدمت

 .مغنى وذات الواضح فمن ادلوضوعات، دلختلف النصوص

 في الصعوبة التدرج .8

 يف. الصعوبة مستوى معايَت استخدمت قد مادة النص ادلقدمة أو ادلعروضة

 اإلمالء قواعد مع متوافًقا يكون أن جيب والذي اجليد، النص حول شرحو مت النص

 .النص يف واالستخدام والبنية والنطق

 التشويق .9

 احلالة، ىذه يف. تشويقية معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 ادلستخدمة اللغة أن يعٍت شلا الطلبة، تشويق على قادرة النص يف اللغة تكون أن جيب

 جانب إىل. بدقة النص دراسة على وتشجعهم الطلبة يقرأىا عندما السرور تثَت

 الطلبة تشويق على قادرة ادلستخدمة اللغة تكون أن جيب السرور، إثارة على القدرة

 النصوص عن مستقل بشكل إجابات على والعثور أخرى، مسألة يف التشكيك على

 .األخرى ادلعلومات مصادر أو
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 محدودية التراكيب النحوية. 10

 يف. القواعد بنية مناقشة معايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص استخدمت

 يتعلق فيما وىي األول، يف الباب الواردة القواعد مع تتوافق مواد قّدم النص، ىذا

: ادلثال سبيل على بفعل ادلضارع،

 :وىي ، معايَت 8 األول يف الباب مادة النص عرض استخدم

ألفة ( 5 )اجلديدة الكلمات زلدودية( 4 )ومسامهتو السياق وضوح( 3 )الًتابط( 1)

 الًتاكيب زلدودية( 10 )الصعوبة يف التدرج( 8 )التنوع( 7 )اللغة بساطة( 6 )ادلوضوع

 النحوية النحوية

 :ومها ، معياران ىي ادلستخدمة غَت ادلعايَت أن حُت يف

 التشويق( 9 )الدارسُت دلستوى ادلناسب الطول( 2) 

 

 الثاني في الباب مادة النص المقدم

َقةً  ِستْيُّفْونَ  السَّصَعةِ  ىِف  وَ  َساَعةً  َوِعْشُرْونَ  أَْرَبعٌ  اْليْيْومِ  ىِف   يَا اجلَِْدارِ  َساَعةَ  أُْنظُرْ . َدِقيْيْ

 بعد مجاعة، العصر لصالة ادلسجد اىل نذىب ىيا. اْلَعْصرِ  َوْقتَ  ُتِشيْيْرُ  السَّصاَعةُ  َفاَلٌح،

. مساء الرابعة الساعة ىف اصدقائنا مع اليد كرة لنلعب ادليدان اىل نذىب ذلك
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. الشَّصايَ  َتْشَربُ  َوأُمِّفى اخْلُبْيْنَ  يَْأُكلُ  وَ  اْلَقْهَوةَ  َيْشَربُ  َأِ   والرُّفْبعِ  اخْلَاِمَسةِ  السَّصاَعةِ  ىِف 

 الواجب وأعمل العربية اللغة الدروس أذاكر. ُأْسَرتىِ  َمعَ  اْلَعَشاءَ  أَتْيَناَولُ  السَّصاِبَعةِ  السَّصاَعةِ  ىِف 

. الصباح حىت مسرورا أنام   والنصف التاسعة الساعة اىل الثامنة الساعة من ادلننز

 وَُكبَّصةَ  الصُّفبَّصوَ  َتْطَب ُ  ِىيَ ! أُمِّفى ِاىَل  اُْنظُرْ . َصَباًحا الرَّصاِبَعةِ  السَّصاَعةِ  ىِف  النْيَّصْومِ  ِمنَ  أَقْيْومُ 

 ىِف  ااْلَْزَىارَ  َوَأْسِقى اْلُفطُْورِ  ِاْسِتْعَدادَ  أُمِّفى ُأَساِعدُ . اأْلَْكلِ  ِخنَانَةِ  ىِف  تْأُخُذَىا ُ َّص  اللَّصْحمَ 

َداَرةِ  ىِف  يْيْعَملُ  ُىوَ . ُمَوظَّصفٌ  َوَاِ   اْلبْيْيتِ  َربَّصةُ  أُمِّفى. الرُّفْبعَ  اَّصالَّص  السَّصاَعِةالسَّصاِدَسةِ   السَّصاَعةِ  ِمنَ  ااْلِ

. َمَساءً  الرَّصاِبَعةِ  السَّصاَعةِ  ِاىَل  السَّصاِبَعةِ 

رَاَسةُ  تْيْنَتِهى. اْلَمْدَرَسةِ  ِاىَل  أَّصْذَىبُ  والنِّفْصفِ  السَّصاِدَسةِ  السَّصاَعةِ  ىِف   السَّصاَعةِ  ىِف  الدِّف

 .الثَّصانَِيةِ  السَّصاَعةِ  ىِف  اْلبْيْيتِ  ِاىَل  أَْرِجعُ . نْيَهارًا َوالنِّفْصفِ  الَواِحَدةِ 

 فإن امساعيل صيٍت، لنظرية وفًقا النص مادة اختيار يف معايَت عدة على بناءً 

 :يلي كما ىي الثاين يف الباب النص مادة بعرض اخلاص والتحليل البحث نتائج

 الترابط .1

مادة  عرض يف. ملنمة معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 يف الطلبة تساعد أن ميكن ال حبيث. النص عنوان دمج يتم مل الثاين، يف الباب النص

 نفس استخدم األقل على. والسياق الكلمات بُت أذىاهنم يف ادلختلفة الروابط ذبميع

 ساعة؟ أنك وىف الّساعة كم للنص كموضوع العنوان
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 الطول المناسب لمستوى الدارسين .2

. للطلبة ادلناسبة النص طول معايَت ادلقدم أو ادلعروض النص مادة تستخدم ال

 ادلعايَت أن حُت يف فقرات، 4 يف كلمة 161 سوى يوجد ال ادلقدم النص يف ألنو

 6 .النص يف كلمة 325-275 ىي ادلدرسة اإلبتدائية من السادس للصف ادلناسبة

 وضوح السياق ومساهمته .3

 ووظيفتها للسياق الواضحة ادلعايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص استخدمت

 أفكار إىل الكلمات دقة تؤدي أن جيب ساعة؟، يكون بينما الّساعة كم السمة مع

 على ادلعروض والنص النص، مؤلف يفكر كما ادلستمع أو القارئ سليلة يف صحيحة

 :التاز النحو على النص، يلتقي

 َتْشَربُ  َوأُمِّفى اخْلُبْيْنَ  يَْأُكلُ  وَ  اْلَقْهَوةَ  َيْشَربُ  َأِ   والرُّفْبعِ  اخْلَاِمَسةِ  السَّصاَعةِ  ىِف 

 العربية اللغة الدروس أذاكر. ُأْسَرتىِ  َمعَ  اْلَعَشاءَ  أَتْيَناَولُ  السَّصاِبَعةِ  السَّصاَعةِ  ىِف . الشَّصايَ 

 مسرورا أنام   والنصف التاسعة الساعة اىل الثامنة الساعة من ادلننز الواجب وأعمل

. الصباح حىت
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 محدودية الكلمات الجديدة .4

. ادلفردات لتحديد جديدة معايَت تستخدم ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 الطلبة على يصعب اليت اجلديدة ادلفردات من احلد يف الوقاية أشكال أحد ىذا

 على قادرين ليكونوا للطلبة كمرجع. اجلديدة ادلفردات جداول توافر مع وىي. فهمها

. للتو اكتشفوىا اليت اجلديدة للمفردات أفضل فهم

 ألفة الموضوع .5

 من متنوعة جملموعة معايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص استخدمت

 حيث من للطلبة ادلناسبة اللغة لشخصية مطابقة ىو ىنا ادلقصود ألن. السمات

 .وعمرىم تفكَتىم نطاق

 بساطة اللغة .6

 يف. معتدلة أو بسيطة معايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص استخدمت

 شروط من وخالية قصَتة مجل يف بسيطة ادلبكر التعليم يف ادلستخدمة اللغة األساس،

 :وىي النص، يف جاء كما. اجملاز االستخدام

َقةً  ِستْيُّفْونَ  السَّصَعةِ  ىِف  وَ  َساَعةً  َوِعْشُرْونَ  أَْرَبعٌ  اْليْيْومِ  ىِف   يَا اجلَِْدارِ  َساَعةَ  أُْنظُرْ . َدِقيْيْ

 بعد مجاعة، العصر لصالة ادلسجد اىل نذىب ىيا. اْلَعْصرِ  َوْقتَ  ُتِشيْيْرُ  السَّصاَعةُ  َفاَلٌح،

 .مساء الرابعة الساعة ىف اصدقائنا مع اليد كرة لنلعب ادليدان اىل نذىب ذلك
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 التنوع .7

 عرض حيث من. متنوعة معايَت ادلواد ادلقدمة أو ادلعروضة استخدمت

 .مغنى وذات الواضح فمن ادلوضوعات، دلختلف النصوص

 في الصعوبة التدرج .8

 يف. الصعوبة مستوى معايَت استخدمت قد مادة النص ادلقدمة أو ادلعروضة

 اإلمالء قواعد مع متوافًقا يكون أن جيب والذي اجليد، النص حول شرحو مت النص

 .النص يف واالستخدام والبنية والنطق

 التشويق .9

 احلالة، ىذه يف. تشويقية معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 ادلستخدمة اللغة أن يعٍت شلا الطلبة، تشويق على قادرة النص يف اللغة تكون أن جيب

 جانب إىل. بدقة النص دراسة على وتشجعهم الطلبة يقرأىا عندما السرور تثَت

 الطلبة تشويق على قادرة ادلستخدمة اللغة تكون أن جيب السرور، إثارة على القدرة

 النصوص عن مستقل بشكل إجابات على والعثور أخرى، مسألة يف التشكيك على

. األخرى ادلعلومات مصادر أو
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 محدودية التراكيب النحوية. 10

 يف. القواعد بنية مناقشة معايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص استخدمت

 تتعلق وىي الثاين، يف الباب الواردة القواعد مواد مع تتوافق مواد قدم النص، ىذا

: ادلثال سبيل على بالساعة،

  jam 04.10 :أَْرَبٌع َوِعْشُرْوَن َساَعةً 

  jam 09.30 :التَّصاِسَعِة َوالنِّفْصفِ 

 :وىي معايَت، 7 الثاين يف الباب النصوص عرض استخدم

( 6 )ألفة ادلوضوع( 5 )اجلديدة الكلمات زلدودية( 4 )ومسامهتو السياق وضوح( 3)

 .النحوية الًتاكيب زلدودية( 10 )الصعوبة يف التدرج( 8 )التنوع( 7 )اللغة بساطة

 :وىي معايَت، 3 ىي ادلستخدمة غَت ادلعايَت أن حُت يف

 التشويق( 9 )الدارسُت دلستوى ادلناسب الطول( 2 )الًتابط( 1)
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 الثالث في الباب المقدم مادة النص

ْبِتَدئِيَّصةِ . ِإمسِْى نَِبْيل أَْذَىُب ِإىَل اْلَمْدَرَسِة َمَع . أَنَا تِْلِمْيٌذ ىِف ِاْحَدى اْلَمَداِرِس ااْلِ

اْلَمْدَرَسُة "َمْدَرَسىِت ِامْسَُها . َأْصِدقَاِئي ىِف السَّصاَعِة السَّصاِدَسة َوالرُّفْبع َمْشًيا َعَلى ااْلَْقَدامِ 

ْساَلِميَّصةُ  ْبِتَدئِيَّصُة ااْلِ َْعَهد احلَِْدْيث"ِىَي ىِف َشارِِع " ااْلِ
 ".ادل

ْين ُىَو َماِىٌر َو َصاِبرٌ  اَتْيَعلَّصُم الُّفلَغَة اْلَعَربِيَّصُة ىِف , ُمَدرِّفُس الُّفلَغُة اْلَعَربِيَّصُة اأُلْسَتاُذ َصاِلُح الدِّف

ْدَرَسُة َمْسُرْورًا
َ
 .ادل

َتُحْوا ُكتَُبُكمْ : "َيْدُخُل اأُلْسَتاُذ الَفْصَل َويْيُقْولُ   !".اَيْيُّفَها التَّصاَلِمْيُذ اِفْيْ

َْحَفظَِة ُ َّص أَفْيَْتُح ِكَتَب الُّفلَغُة اْلَعَربِيَّصُة َوأَقْيْرَأُ الدَّصْرَس الثَّصاِلث
ىِف َدْرِس . َأُخُذ ِكَتاِبْ ىِف ادل

ِىَي َمَهاَرُة ااِلْسِتَماِع َوَمَهاَرُة اْلَكاَلِم َوَمَهاَرِة اْلِقرَاَءِة , الُّفلَغُة اْلَعَربِيَّصُة اَتْيَعلَّصُم أَْرَبُع َمَهارَاتٍ 

" قَاَل اأُلْسَتاُذ لِلتَّصاَلِمْيِذ . َأْحَيانًا أَْدُرُس الُّفلَغَة اْلَعَربِيَّصَة ىِف َمْعَمِل الُّفلَغِوى. َوَمَهاَرُة اّلِكَتابَةِ 

وََكْيَف ِبُكْم يَا . ُأِحبُّف َدْرَس الُّفلَغة اْلَعَربِيَّصة أِلَنَّصُو شُلِْتعٌ ". ِاْسَتِمْع ُ َّص َردِّفْد ىِذِه اْلَكِلَمةَ 

 .َأْصِدقَاِئ؟ ضَلُْن نْيتْيَعلَّصُم الُّفلَغة اْلَعَربِيَّصة رُلَيِّفِدْيَن َوَمْسُرْورِْينَ 

 فإن امساعيل صيٍت، لنظرية وفًقا النص مادة اختيار يف معايَت عدة إىل استناًدا

: يلي كما ىي الثالث يف الباب النص مادة بعرض اخلاص والتحليل البحث نتائج
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 الترابط .1

مادة  تقدمي عند. ملنمة معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 تساعد أن ميكن ال حبيث. متكامل غَت النص عنوان فإن الثالث، يف الباب النص

 النص يستخدم. والسياق الكلمات بُت أذىاهنم يف ادلختلفة الروابط ذبميع يف الطلبة

 اْلَعَربِيَّصةُ  الُّفلَغةَ  تْيَعلَّصمْ  وىو النص موضوع عنوان نفس األقل على

 الطول المناسب لمستوى الدارسين .2

. للطلبة ادلناسبة النص طول معايَت ادلقدم أو ادلعروض النص مادة تستخدم ال

 ادلعايَت أن حُت يف ، فقرات 3 يف كلمة 121 سوى يوجد ال ادلقدم النص يف ألنو

 7 .النص يف كلمة 325-275 ىي ادلدرسة اإلبتدائية من السادس للصف ادلناسبة

 وضوح السياق ومساهمته .3

. ووظيفتها لسياقها واضحة معايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص تستخدم

 استنتاج على الطلبة يساعد حبيث ادلعروضة الكلمات توضيح يف فعاالً  كان أنو أي

 .مباشرةً  النص معٌت

ْحَفظَةِ  ىِف  ِكَتاِبْ  َأُخذُ 
َ
 ىف. الثَّصاِلث الدَّصْرسَ  َوأَقْيْرَأُ  اْلَعَربِيَّصةُ  الُّفلَغةُ  ِكَتبَ  أَفْيَْتحُ  ُ َّص  ادل

 ومهارة الكالم ومهارة االستماع مهارة ىي مهارات، أربع اتعلم العربية اللغة درس
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 اأُلْسَتاذُ  قَالَ . الُّفلَغِوى َمْعَملِ  ىِف  اْلَعَربِيَّصةَ  الُّفلَغةَ  أَْدُرسُ  َأْحَيانًا. الكتابة ومهارة القراءة

 وََكْيفَ . شُلِْتعٌ  أِلَنَّصوُ  اْلَعَربِيَّصة الُّفلَغة َدْرسَ  ُأِحبُّف ". اْلَكِلَمةَ  ىِذهِ  َردِّفدْ  ُ َّص  ِاْسَتِمعْ  "لِلتَّصاَلِمْيذِ 

  ..َوَمْسُرْورِْينَ  رُلَيِّفِدْينَ  اْلَعَربِيَّصة الُّفلَغة نْيتْيَعلَّصمُ  ضَلْنُ  َأْصِدقَاِئ؟ يَا ِبُكمْ 

 محدودية الكلمات الجديدة .4

. ادلفردات لتحديد جديدة معايَت تستخدم ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 الطلبة على يصعب اليت اجلديدة ادلفردات من احلد يف الوقاية أشكال أحد ىذا

 على قادرين ليكونوا للطلبة كمرجع. اجلديدة ادلفردات جداول توافر مع وىي. فهمها

 .للتو عرفوىا اليت اجلديدة للمفردات أفضل فهم

 ألفة الموضوع .5

 من متنوعة جملموعة معايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص استخدمت

 حيث من للطلبة ادلناسبة اللغة لشخصية مطابقة ىو ىنا ادلقصود ألن. السمات

 .وعمرىم تفكَتىم نطاق

 بساطة اللغة .6

 يف. معتدلة أو بسيطة معايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص استخدمت

 شروط من وخالية قصَتة مجل يف بسيطة ادلبكر التعليم يف ادلستخدمة اللغة األساس،

: وىي النص، يف وجد كما. اجملاز االستخدام
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 الكالم ومهارة االستماع مهارة ىي مهارات، أربع اتعلم العربية اللغة درس ىف

 قَالَ . الُّفلَغِوى َمْعَملِ  ىِف  اْلَعَربِيَّصةَ  الُّفلَغةَ  أَْدُرسُ  َأْحَيانًا. الكتابة ومهارة القراءة ومهارة

. شُلِْتعٌ  أِلَنَّصوُ  اْلَعَربِيَّصة الُّفلَغة َدْرسَ  ُأِحبُّف ". اْلَكِلَمةَ  ىِذهِ  َردِّفدْ  ُ َّص  ِاْسَتِمعْ  "لِلتَّصاَلِمْيذِ  اأُلْسَتاذُ 

 .َوَمْسُرْورِْينَ  رُلَيِّفِدْينَ  اْلَعَربِيَّصة الُّفلَغة نْيتْيَعلَّصمُ  ضَلْنُ  َأْصِدقَاِئ؟ يَا ِبُكمْ  وََكْيفَ 

 التنوع .7

 عرض حيث من. متنوعة معايَت ادلواد ادلقدمة أو ادلعروضة استخدمت

 .مغنى وذات الواضح فمن ادلوضوعات، دلختلف النصوص

 في الصعوبة التدرج .8

 يف. الصعوبة مستوى معايَت استخدمت قد مادة النص ادلقدم أو ادلعروض

 اإلمالء قواعد مع متوافًقا يكون أن جيب والذي اجليد، النص حول شرحو مت النص

 .النص يف واالستخدام والبنية والنطق

 التشويق .9

 احلالة، ىذه يف. تشويقية معايَت تستخدم ال ادلقدم أو ادلعروض مادة النص

 ادلستخدمة اللغة أن يعٍت شلا الطلبة، تشويق على قادرة النص يف اللغة تكون أن جيب

 جانب إىل. بدقة النص دراسة على وتشجعهم الطلبة يقرأىا عندما السرور تثَت

 الطلبة تشويق على قادرة ادلستخدمة اللغة تكون أن جيب السرور، إثارة على القدرة
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 النصوص عن مستقل بشكل إجابات على والعثور أخرى، مسألة يف التشكيك على

 .األخرى ادلعلومات مصادر أو

 محدودية التراكيب النحوية. 10

 يف. القواعد بنية مناقشة معايَت ادلقدم أو ادلعروض مادة النص استخدمت

 وىي الثالث، يف الباب الواردة القواعد ادلادة مع تتوافق مواد قدم النص، ىذا

: ادلثال سبيل على فعل األمر، خبصوص

 :وىي معايَت، 7 الثالث يف الباب النصوص عرض استخدم

( 6 )ألفة ادلوضوع( 5 )اجلديدة الكلمات زلدودية( 4 )ومسامهتو السياق وضوح( 3)

 (10 )الصعوبة يف التدرج( 8 )التنوع( 7 )اللغة بساطة

 :وىي معايَت، 3 ىي ادلستخدمة غَت ادلعايَت أن حُت يف

 التشويق( 9 )الدارسُت دلستوى ادلناسب الطول( 2 )الًتابط( 1)
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 الخامس الباب

 الخاتمة

 

 اإلستنتاجات . أ

 اللغة كتنب يف البصية ادلواد عرض مبعنيري ادلتعلقة وادلبنقشة التحليل على  بناً 

 لعنم مببهج للطلبة الصف اخلنمس والسندس  ندلدرسة اإل تدائية اإلسالمية العر ية

 :يلي كمن هي 2013

للطلبة الصف اخلنمس  ندلدرسة  العر ية اللغة كتنب يف البصية ادلواد عرض

 وفًقن  ال خيًت واليستخدم ادلعنيري عنم    شكل 2013 لعنم مببهج اإل تدائية اإلسالمية

 التقدديية العروض من العديد هبنك ذلك، ومع. البصوص عرض يف صيين إلمسنعيل

 .ادلعنيري هذه استخدمت اال واب كل  نب من يف ادلندية

للطلبة الصف السندس  العر ية اللغة كتنب يف البصية ادلواد عرض حني يف

 إلمسنعيل وفًقن واستخدمتهن ادلعنيري 2013 لعنم مببهج  ندلدرسة اإل تدائية اإلسالمية

 كل يف ادلندية التقدديية العروض  عض هبنك ذلك، ومع. البصية ادلواد عرض يف صيين

. ادلعنيري هذه تستخدم ال فصل
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 اإلقتراحات . ب

 والوسيلة ادلصدر هو والطلبة  ندلعلمني مقبض هو الذي ادلدرسي الكتنب

 سوا يسبب أن ديكن ذلك، يف خطأ هبنك كنن إذا. التعليم عملية يف للتعّلم الرئيسية

 لو كمن الطلبة جلعل التواصل  لغة مواد تقدم أن جيب احلنلة، هذه يف. العلم دلفهوم فهم

 .ادلستقل التعليم يف ادلعلم مع ادلبنشر التواصل كننوا

 السينسة تتبع اليت الديين التعليم دلؤسسنت والدا  صفتهن الدين لوزارة  نلبسبة

 حتديد يف وموضوعية انتقنئية أكثر تكون أن يببغي ادلدرسية، الكتب  تجميع وتوصي

 .العر ية اللغة لدروس ادلدرسية الكتب  إعداد يقومون الذين ادلؤلفني

 ثننية طبعة العر ية اللغة دروس يف الطلبة  نلكتب ادلتعلقة للكتب يكون أن جيب

 جيوز ال. ادلدرسية الكتب جودة حتسني تدرجيينً  الطلبة الكتب خالل من ديكن وهكذا

 الفورية ادلدرسية الكتب استخدام العر ية  نللغة ادلدرسية للكتب كمستخدمني للمعلمني

 للقواعد وفًقن  هبن ادلعمول الدراسية ادلبهج مع الكتنب مبالامة ادلتعلقة الدراسة دون

 إىل ادلبهج تطوير فريق حيتنج. يف مندة البص وخنصة العر ية،  نللغة الصلة ذات العلمية

الكفناة االسنسية ) KI 2 و (1الكفناة االسنسية ) KI 1 حمتوينت إصالح مث مراجعة

 حمتوينت ومراجعة اإل تدائية ادلدرسة دلستوى التحديد، وجه على العر ية للمواضيع (2

 .2013 مبهج
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 الخاتمة. ج

 رمحته مبح الذي وتعنىل سبحننه اهلل لوجود امتبنهنن عن البنحثة عر ت هلل، احلمد

 .الرسنلة العلمية هذه استكمنل من البنحثة متكبت حىت و ركنته

 األخطنا من الكثري إىل تفتقر تزال ال الرسنلة العلمية هذه أن البنحثة أدركت لقد

 القراا من واالقًتاحنت البقد حًقن البنحثة تتوقع لذلك،. الكمنل عن  عيدة تزال وال

 .الرسنلة العلمية هذه لتحسني

 له سيكون جهد كل وأن سهلة تكون أن جيب صعو ة كل أن البنحثة تعتقد

 .آمني. لآلخرين مفيدة الدراسة هذه نتنئج تكون أن البنحثة تأمل. فوائد

 العقل من كل يف وسنعدوا شنركوا الذين مجيع تشكر أن البنحثة تود أخريًا،

 .الرسنلة العلمية هذه واستكمنل صبع يف وادلواد والطنقة
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