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Abstract
This study aims to determine appropriateness of Arabic textbooks at 2013 curriculum of
Madrasah Ibtidaiyah in the scientific approach published by the Ministry of Religion which
adjusted to the standards of the scientific approach and the standard of textbooks have been set.
The research method is a description of qualitative method ( not in the form of numbers). The
method used to collect data is a documentary method, for the document information researches
are using an instrument which called content analysis. The results of the study, books published
by the Ministry of Religion are still many errors in arabic language textbooks at the 5th grade
Madrasah, both standard textbooks and substances. The various imporvements are needed to be
used as textbook materials.
Keywords: textbook analysist,arabic textbook, Madrasah Ibtidaiyah

مس تخلص
قامت الباحثة بتحليل الكتاب املدريس للغة العربية يف املرحةل الابتدائية مبدخل العلمي هيدف هذا البحث اإىل التعرف عىل
و أأما مهنج البحث اذلي اس تخدمته الباحثة فهو مهنج الوصفي.مطابقة املواد ادلراس ية مع الكفاءة ا ألساس ية يف كتاب مدريس
 وللحصول عىل معلومات فتس تخدم ا ألدة اخلاصة،التحلييل بنوع حتليل احملتوى والطريقة مجلع البياانت يه طريقة الواثئقية
والنتاجئ اليت حصلت علهيا الاحثة يه أأن الكتاب اذلى نرشته وزارة. (content analisis) تسمى بتحليل احملتوى
ومهنا وجدت الباحثة يف الكتاب املدريس للغة العربية يف املرحةل الإبتدائية مبدخل العلمي.الشوءون ادلينية كثري من اخلطاءت
املالمئ اجلدوى و حتتاج اإىل حتسينات لس تخداهما يف الكتب املدرس ية، جدوى اللغة،املالمئة العرضية،فهيا جوانب أأهلية احملتوى
. جيدة
 املرحةل الإبتدائية، الكتاب املدريس للغة العربية، حتليل الكتاب: لكمة الإفتتاحية
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian buku ajar bahasa arab tingkat madrasah
ibtidaiyah kurikulum 2013 pendekatan saintifik yang diterbitkan oleh kementrian agama, dan
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disesuaikan dengan standar pendekatan saintifik, dan standar buku ajar yang telah ditetapkan.
Metode penelitian adalah metode deskriptif kualitatif ( tidak berbentuk angka ) metode yang
digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode dokumenter, dan untuk informasi dokumen
peneliti menggunakan instrumen yang disebut content analisis (analisis isi). Hasil penelitian,
buku yang diterbitkan oleh kementrian agama masih banyak kesalahan pada buku ajar bahasa
arab tingkat madrasah ibtidaiyah kelas 5 baik standar buku ajar dan substansi dan diperlukan
berbagai perbaikan untuk dijadikan bahan buku ajar.
Kata kunci : analisis buku ajar, buku ajar bahasa arab , tingkat madrasah ibtidaiyah

مقدمة :
اللغة العربية ل ختتلف عن أأي لغة أأخرى فهيي تتكون من عنارص التعلمي يعين الكتاب املدريس .أأما
الكتاب املدريس هو الكتاب فيه مواد التعلميية لرتقية الإميان والتقوى وا ألخالق والنفس ية واس تطاعة قدرة العلوم
والتنولويج وقوة اجلسمية والصحة ،ومجيع املدارس تس تعمل هذا الكتاب غفي معلية التعلمي.
الكتاب املدريس اللغة العربية يرتتب عىل أأساس القنون وزارة الشؤون ادلينية إبندونس يا رم  61عام
 41 2عن املهنج  41 2بأأن الكتاب املدريس اذلي تقدمه وزارة الشؤون ادلينية هو كتاب سيمت حتسينه
وحتديثه دامئ ًا وفق ًا ل ألوقات املتغرية .و مع ذكل ،ل تزال هناك العديد من ا ألخطاء املوجودة يف بعض الكتاب
العربية سواء يف شلك ا ألخطاء فنية و موضوعية يف جوانب الكتابة اليت ل تتوافق مع املعايري و حيتاج اإىل
تقيمي الكتاب املدريس .ميكن تقيمي الكتاب املدريس للغة العربية من  2جوانب يعين أأهلية احملتوى ،املالمئة
العرضية ،جدوى اللغة،املالمئة اجلدوى.4
ومن البياانت السابقة ،أأرادت الباحثة أأن تبحث عن مطابقة املواد ادلراس ية يف الكتاب املدريس للغة
العربية للمرحةل الإبتدائية ملهنج  41 2مبدخل العلمي مع الكفاءة ا ألساس ية للكتاب املدريس من  2جوانب
يعين أأهلية احملتوى ،املالمئة العرضية ،جدوى اللغة،املالمئة اجلدوى.
مفهوم الكتاب املدريس
الكتاب املدريس يف دراسة احلالية يعين :ذكل الكتاب اذلي يش متل عىل مجموعة من املعلومات
ا ألساس ية اليت نتوىخ حتقيق أأهداف تربوية حمددة سلف ًا( .معرفية  cognitiveأأو وجدانية  affectiveأأو
نفسحركية  ) psychomotorوتقدم هذه املعلومات يف شلك علمي منظم ،لتدريس مادة معينة ،يف كتاب
املدريس معني ،ولفرتة زمينة حمددة .اإن النطلق اذلي تتبناه هذه ادلراسة هو أأن مثة فرقأأً بني الكتاب املدريس
2
مبفوهما الضيق ،و بني املواد التعلميية  materials teachingمبفهومه الواسع.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan, Pasal 1 Ayat
23, Jakarta.
BSNP.2006. Naskah Akademik Instrumen Penilaian Buku Teks Pelajaran Pendidikan Dasar dan
Menengah. Jakarta: BSNP
2محمود اكمل الناقة رشدي امحد طعمية ،الكتاب الأسايس الغة العربية لناطقني بلغات أأخرى ،اإعداده -حتليهل – تقوميه،
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و هناك بعض تعريفات الكتاب املدريس اذلي يعرضها علامء الرتبويون مهنا ما يصفها ادلكتور عيل
اإسامعيل محمّد بقوهل  :اإن الكتاب املدريس فهيي الوثيقة اليت بيد التالميذ و أأولياء أأمورمه اليت ترتمج املهنج اإىل معل
2
يؤديه التالميذ بملدرسة واملزنل من أأجل حتقيق ا ألهداف املهنج.
بلنس بة اإىل ما س بق اكن الكتاب املدريس هو الكتاب ا ألسايس للمتعلمني و فيه مادة تعلميية اليت
تأألف من قبل املتخصصني يف الرتبية و ل س امي اللغة العربية ليقدمه عىل املتعلمني حتقيق ًا ألهداف معينة و يف زمن
حمدد.
أأمهية الكتاب املدريس
اإن أأمهية الكتاب املدريس أأمر حيتاج اإىل تقرير .ألن الكتاب املدريس ليس جمرد وس يةل معينة عىل
التدريس فقط ،وإامنا هو صلب التدريس و أأسسه ألنه هو اذلي حيدد للتلميذ ما يدرسه من موضوعات ،وهو
1
اذلي يبقى معلية اللتعلمي مس مترة بينه و بني نفسه اإىل يصل مهنا اإىل ما يريد.
فعملية التدريس أأي اكن نوعها أأو مادهتا تعمتد اعامتد ًا عىل الكتاب املدريس ،فهو ميثل بلنس بة للمتعمل
أأساس ًا بقي ًا لعملية تعمل منظم و أأساس ًا دامئ ًا لتعزيز هذه العملية و مرافق ًا ل يغيب عنه .وهو هبذا ركن همم من أأراكن
معلية التعمل .ومصدر تعلميي يلتقي عنده املعمل واملتعمل ،ذلاكل تعترب نوعيه الكتاب املدريس وجودته من أأمه ا ألمور
6
اليت تش متل املهمتني باحملتوى واملادة التعلميية وطريقة التدريس.
خصائص الكتاب املدريس
اإن الكتاب املدريس اجليد هل خصائص و ممزيات ينبغي أأن نذكرها هنا ،و من تكل اخلصائص :
 و ضوح ا ألهداف التعلميية السلوكية .اإذن ،جيب وضع ا ألهداف التعلميية بعبارة واحضة حتدد السلوكااملطلوب من متعلمني بعد انهتاهئم من تعمل مادة الكتاب.
 اتسام أأهداف الكتاب املدريس بلواقعة .واملراد هنا أأهنا ممكنة التحقيق فبضوء الفرتة الزمينة احملددة،ونوع الطالب ،وإاعداد املدرس اذلي يتوىل تعلمي الكتاب املدريس.
 مالءمة الكتاب املدريس للمتعلمني .ميكن أأن هيدف الكتاب اإىل تعلمي اللغة العربية جملموعة معينة مناملتعلمني الناطقني بلغة ما ،والقاطنني مبنطقة جغرفية حضارية حمددة حبيث يضع الكتاب ظروفهم اللغوية
واحلياتية يف احلس بان.
( مكة مكرمة :جامعة أأم القرة ،) 892 ،ص41 .
2عيل اإسامعيل محمد ،املهنج يف الغة العربية ( ،القهرة  :مكتبة وهبة ) 881 ،ص62 .
1محمود اكمل الناقة رشدي امحد طعمية ،الكتاب الأسايس ....ص411 .
6محمود اكمل الناقة ورشدي امحد طعمية ،اإضاءات مللمي الغة العربية لغري انطقني هبا ( ،الرايض  :اللمملكة العربية السعودي)41 1 ،
ص64 .
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 مالءمة الكتاب املدريس للمعلّمني .جيب أأن يضع مؤلف الكتاب املدريس نصب املدرس اذليسيس تخدم الكتاب يف الصف.
 اش متل الكتاب املدريس عىل املدرس و عىل مرشد املعمل اذلي يبني هل ا ألساليب والطريققة التعلميية.وكذكل أأصبح من الازم أأن يكون الكتاب املدريس لتعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا متاكمل حبيث
يش متل عىل الكتاب املدريس بنفسه بإعداد ما يلزم من متارن و وسائل واختبارات .حينئذ يوصف كتابه
1
بأأنه كتاب جيد.
مهنج البحث
إان املهنج البحث اذلي تعمتد عليه الباحثة لكتابة هذه الرساةل هو وصفي التحليل ( method
 (descriptive analitive reserchبنوع حتليل احملتوى وهو طريقة أأو اإجراءات ا إلس تنتاج و حماوةل الوصول
اإىل اخلالصة من احلاةل احلارضة املوجودة بطريقة منظمة 9 .و اكنت الباحثة حتاول أأن تصف الكتاب املدريس
دروس اللغة العربية للمرحةل الإبتدائية للصف اخلامس مث تقوم بالتحليل عليه.
ومجلع البياانت واملعلومات ختتار الباحثة طريقة البحث كيفي ( (Qualitative Reserchو تس تخدم
الطريقة الواثئقية طريقة رئيس ية ألن نوع هذا البحث هو حبث مكتيب يعين البحث اذلي تسكل عليه الباحثة
جبمع البياانت واحلقائق من الكتب ودفاتري اليومية واملقالت والكتاب املعني 8 .و الطريقة الواثئقية يه التنقيب
عن احلقائق أأو البياانت املكتوبة من الكتاب والتسجيالت وملحوظة الإجامتع واملقالت وغريها .يمت مجع البياانت
وحتليلها بس تخدام حتليل احملتوى ( .(Content Analysisاملراد بتحليل احملتوى هنا أأداة مجع البياانت املعلومة
مبالحظة وحتليل احملتوى من كتاب ما أأو وثيقة .و غرض من هذه الطريقة هو التعرف عىل خصائص أأو
معلومات الوثيقة للوصول عىل وصفي منظم وممثل.
حتليل البياانت ومناقش هتا
اإن هذه ادلراسة معمتدة عىل مهنج الكيفي -المكي ) (Mixed Methodsفاكنت الطريقة حتليل
البياانت اليت تس تخدهما الباحثة للبحث التحلييل التقوميي أأو البحث الكيفي يه تعمتد عىل نظرية مايلس وهو
برمني كامييل:
 تقليل بياانت )(data reduction1رحيان درويس ،حتليل الكتاب املدريس يف تعلمي الغة العربية للمرحةل املتواسطة ( درسة يف مهنج ،) 41 2
رساةل  ( 41 1بندا أأتش يه  :جامعة الرانري )41 1 ،ص8 .
9
Meleong Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosyda Karya,2008), h.4
8
Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, ( Yogyakar: Al-Rijal Institute, 2007). Hal. 85
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اإن حتديد البياانت مبعىن تلخيص واختيار ا ألش ياء الرئيس ية والرتكزي عىل ا ألش ياء املهمة و تعيني
املوضوع وا ألمناط .وبذكل ،البياانت احملدود س تعطي صورة واحضة وتسهل الباحثني مجلع البياانت
والبحث عهنا اإذا حتتاج.

 - 4عرض البياانت )(data display
بعد حتديد البياانت ،فاإن اخلطة التالية يه عرض البياانت .ميكن أأن يمت عرض البياانت يف شلك
الوصف القصري ،والرمس البياين ،والعالقة القاطعة وغريها .بواسطة هذه اخلطة .فيسهل فهم ملا حيدث ،وختطيط
العمل التايل اعامتدا عىل أأساس ما مت فهمه .يف عرض البياانت ،بلإضافة اإىل النص القصيص ،ميكن أأن يكون
أأيض ًا رسوم بيانية ،مصفوفات وغريها.

 - 2ا إلس تنتج )(conclusion drawing
أأما ا إلس تنتاج يف ادلراسة التحليلية حفصول نتاجئ جديدة  م تكن موجودة من قبل .ميكن أأن تكون
النتاجئ يف شلك أأوصاف أأو وصف للاكئنات اليت  م تكن واحضة يف السابة حبيث تصبح تكل البياانت واحضة بعد
احمللوة يف شلك عالقات أأو الفروض أأو النظرايت.
نتاجئ البحث و مناقش هتا جوانب أأهلية احملتوى
 مطابقة املواد ادلراس ية يف كتاب املدريس لغة العربية مع الكفاءة ا ألساس ية للمدخل العلمي من
جوانب أأهلية احملتوى.
جدوال رم (: )4
جوانب أأهلية احملتوى.
ّ
مؤّشات التقيمي

بنود التقيمي

التقيمي
موجود


أأ  -مدى مالمئة وصف املادة
مع الكفاءة ا ألصلية )(KI
والكفاءة ا ألساس ية ) .4 )KDاتساع املواد
 .2معق املواد




 .2دقة النحوية



 .متام املواد

ب  -دقة املواد
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ج  -حديث للمواد

 .1دقة التعبري
 .6دقة الصور و الرمس
 .1توافق مع تطوير اللغة
العربية





 .9مالءمة ا ألحداث مع الواقع



 .8دقة الصور و الرمس
 1اس تخدام مثال بللغة
الإندونس ية و العربية





 .حتديث املكتبة
د  -مالءمة الثقافية
ه -تدريب والتقيمي
و -لإثراء

4
2
2
1
6
1
9
8

 .جمال املوضوع
 .بصرية الوطن ّية
 .تدريب التوكيد
 .تقيمي القدرة
.اإثراء املفردات
.اإثراء القواعد
 .اإثراء القراءة
 .اإثراء الكتابة










اعامتدا عىل البيان السابق يف اجلدوال  4جوانب أأهلية احملتوى فتجري حتليلها كام ييل:
يتضمن تقيمي جانب مالمئة احملتوى عدة جوانب فرعية  :مدى مالمئة وصف املادة مع
الكفاءة ا ألصلية ) )KIوالكفاءة ا ألساس ية ) ،)KDو أأمهية املادة ،وحتديث املادة ،واملالمئة
الثقافية ،والتدريس والتقيمي والإثراء .من نتاجئ التقيمي عىل اجلانب الفرعي ،مالمئة وصف املواد
مع  KIو  ،KDبشلك عام ،فاإن مادة كتاب الطالب للغة العربية يف املرحةل ملدرسة الإبتدائية
) ،(MIتعكس املادة بلفعل الوصف اذلي يدمع حتقيق مجيع والكفاءة ا ألساس ية ))KI
(الإس امتع و الالكم و القراءة و الكتابة) وقد مت تطوير املواد الواردة يف هذا الكتاب بشلك
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متناسب ،واليت تتضمن عنارص لغوية وثقافية ،حبيث ل تتداخل املواد .ومادة هذا الكتاب توفر
اتقان التعمل وفقا ملس توى التعلمي وفقا ملفهوم  KIو  KDصعوبة املفهوم وفق ًا لتطور الطالب مع
القدرة عىل الفهم والتطبيق ،والإنتباه اإىل الرتكيب اللغوية والعنارص الثقافية وفق ًا لس ياق
اس تخمها.
يف اجلانب الفرعي من دقة مادة الكتاب يف جمال ادلقة النحوية ،ما وصل الكتب العربية
للصف اخلامس اإىل حتقيق ادلقة النحوية ،و م تصل بعد اإىل القواعد النحوية العربية اجليدة
والصحيحة وفق ًا للمعايري املعارصة ( الفهرسة املعارصة ) واملصطلحات املس تخدمة يف هذا
الكتاب مطابقة للمصطلحات العربية ووفق ًا للموضوع واملشلكة .مث ،يف هذالكتاب ،اس توىف دقة
الصور والرمس التوضيحية و الصور والرمس التوضيحة اليت يمت عرضها وفق ًا ملوضوع املبحث
ويسهل عىل الطالب فهمها يف الصف اخلامس بملدرسة.
يف اجلانب الفرعي احلديث للمواد ،يمت تقدمي املواد يف الكتاب املدريس العريب للصف
اخلامس للمدرسة ابتدائية وفق ًا لتطوير اللغة العربية وجمهزة بأأمثةل املطابقة مع الثقافة الإندونس ية
والثقافة العربية والامترين بشلك التام وحصيح ،مما يعكس عىل مالمئة ا ألحداث واملوضوع يف
الس ياق اكفية .و مع ذكل ،من حيث جوانب حتديث املكتبة ،ل جيهز هذا الكتاب مصادر يمت
اس تخدهما مكرجع لعرض الكتب املادية.
يف اجلانب الفرعية للمالمئة الثقافية ،توافق املوضوعات الواردة يف كتاب اللغة العربية
للصف اخلامس بلفعل  KIو  KDواليت تشري اإىل ماكانت ا ألساس ية :املواقف
الروحية،املواقف الإجامتعية .ميكن للموقف املعريف ،وكذكل املواد لواردة يف الكتاب أأن تفتح
رؤى الطالب ،ول حتتوي عىل عنارص من ال إالبحية املتطرفة والرادلكية العنيفة ،والتشهري،
والتحزي اجلنيس ،والتعبري عن الكراهية ،والاارحنرافات يف أأشاكل أأخرى.
يف اجلوانب الفرعية لتدريب والتقيمي .فاإن الامترين املقدمة يه الهيالك وا ألمناط النحوية
والامترين التواصل لإتقان اليت مت تدريسها ويمت تقيمي املواد املدروسة تعطي يف هناية ادلرس و يف
هناية الفصل ادلرايس .والإثراء الوارد يف هذا الكتاب قد حقق  2همارات يف اللغة العربية،
 KIو  ،KDواليت يه موهجة ارحنو املفردات مثل الإمس والفعل ،وإاثراء قواعد اللغة وفق ًا
ملس توى الطالب ،وهمارات أأخرى يه التلكم والقر أأة.
 جوانب املالمئة العرضية
 مطابقة املواد ادلراس ية يف الكتاب املدريس للغة العربية مع الكفاءة ا ألساس ية املدخل
العلمي من جوانب املالمئة العرضية.
جدوال رم (: )2
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املالمئة العرضية
ّ
مؤّشات التقيمي

بنود التقيمي

التقيمي
موجود

أأ .طريقة العرضية

.
.4
.2
.2
.1

اتساق العرض املهنجي
جتاعيد العرضية
متوازن وصف املادة بني
الفصول
تقدميي املهنجي
متارين متنوعة

غري موجود







ب.

مساعد للعرض

 .6مقدمة
 .1قوامئ الرتمجة العربية
الالتنية
 .9معامج
 .8مراجع
 . 1مادة صوتية

الفرعية  .التعمل بصفة تفاعيل و
طريقة
ج.
تشاريك
لعرض املواد التعلميية
 . 4تشجيع مشاركة الطالب
عىل التعمل اجامعي بشلك
مس تقل والتفاعيل
 . 2تشجيع التفكري واخل ّالق
واملبتكر
 . 2مدخل العلمي
د.

رابط بني الفصول

 . 1رابط والكامل بني الفصول
الفرعية
والفصول
والفقرات
 . 6وحدة املعىن وتوحض يف
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التعمل

اعامتد عىل البيان السابق يف اجلدوال  2جوانب املالمئة العرضية فتجري حتليلها كام ييل:
العرض التقدميي املهنجي يف هذ الكتاب ل حيتوي لك فصل عىل مقدمة ،لكن لك فصل
حيتوي عىل حمتوى ومتارين وتقاميت يمت عرضها بس مترار .حيقق املفهوم املقدم أأيض ًا تعقيد العرض،
وهو مفهوم من بيئة أأقرب اإىل بيئة بعيدة عن حياة الطالب .اس توىف هذا الكتاب وصف املادة
بني الفصول من خالل النظر يف  KIو  ،KDوهناك متارين وتقاميت متنوعة اكفية مبا يكفي
للك درس ولكن ،يف لك فصل ل يوجد  KIو  ،KDمقدمة الفصل والرمس التوضيحية عرض
لك فصل غري متوازن مع الاحتياجات يف لك موضوع.
يف اجلانب الفرعي للعرض التقدميي ،حيتوي الكتاب عىل مقدمة حتتوي عىل الغرض من
الكتاب ،وطرق التعمل اليت جيب اتباعها ،مما يدفع الطالب اإىل معرفة املزيد عن حمتوايت
الكتاب والقدرة عىل جذب الطالب للتعمل .ومع ذكل ،ل حيتوي هذا الكتاب عىل مقدمة تصف
حمتوايت الفصل وفقا  KIو  KDواليت عادة ماتكون متاحة يف القوصني ،بلإضافة اإىل عدم
توفر قوامئ الرتمجة العربية الالتينية واملعامج ،والفهارس ،واملراجع .يف هذا الكتاب ،هناك مادة
صوتية مدعومة مع الرسوم التوضيحية للرموز الصوتية ( صورة احلالت  ،CD /وما اإىل ذكل)
اليت هتدف اإىل جعل الطالب يفهمون املواد املقصودة.
يف اجلوانب الفرعية لعرض املواد التعلميية ،وضع عرض املادةالطالب مكواد تعلميية .ما
يرد يف هذالكتاب تفاعيل وتشاركيي حبيث ميكن للصوف الوراد يف الكتاب دمع أأنشطة
اس تقاللية الطلالب؟مت تطوير ا ألمثةل الواردة يف هذا الاكب أأيض ًا من خمتلف الظواهر
الإجامتعية حول الطالب حبيث ميكن للطالب فهم املادة بسهوةل .خالل كتاب اللغة العربية
للصف اخلامس،حقق عرض املواد ا ألسس يف املهنج العلمي ( مالحظة  ،ا ألس ئةل  ،املواةل،
التفكري ،و التواصل).
يف اجلوانب الفرعية للروابط والكامل بني الفصول والفصول الفرعية والفقرات ،فقد
اس توىف توافق احملتوايت وترابطها ،كام تعكس املادة املقدمة يف الكتاب وحدة املعىن وتوحض
السرتارية املعىن حىت تشلك وحدة للمعىن التام.
 جوانب جدوى اللغة
 مطابقة املواد ادلرس ية يف الكتاب املدريس للغة العربية مع الكفاءة ا ألساس ية للمدخل
العلمي من جوانب جدوى اللغة
جدوال رم (: )2
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جدوى اللغة
ّ
مؤّشات التقيمي
أأ .ادلّ قة

ب .تواصل
ج .مطابقة قواعد اللغة
د .وفق ًا لتطوير الطالب

بنود التقيمي

التقيمي

موجود
 .دقة الرتكيب امجلةل

 .4فعالية امجلةل

 .2فصيح لفظة

 .2مت تقدمي فهم الرساةل أأو

معلومات

 .1تشري عىل متام اللغة

 .6دقة الإمالئية

 .1وفق ًا لتطوير الطالب
الفكري
 .9وفق ًا لتطوير مع مس توى
النضج الإجامتعي والعطايف
للطالب

غري موجود




اعامتد عىل البيان السابق يف اجلدوال  2جوانب املالمئة العرضية فتجري حتليلها كام ييل:
يف الكتاب املدريس العريب للصف اخلامس للمدرسة الإبتدائية ،ل يزال املصطلح
املس تخدم غري قياس ول يشري اإىل قواعد اللغة الإندونس ية اجليدة والصحيحة ،لكن امجلةل
املس تخدمة سهةل الفهم ومباّشة اإىل الهدف (موضوع).
يف اجلانب الفرعي للتواصل ،مت تقدمي فهم الرساةل بلغة مثرية لالهامتم ،و سهةل الفهم ،و
مفهومة ،وتواصلية ويشجع الطالب عىل القراءة بدقة .و مع ذكل ،س تكون لك رساةل لتوضيح
املادة أأفضل اإذا اكنت الرساةل مع الرسوم التوضيحية اليت تأأيت من مدرب الطالب يف البيئة
الإجامتعية.
مطابقة بقواعد اللغة يف اجملموع الفرعية .تشري عىل متام اللغة لرتسل الرسائل وا ألوامر والتعلاميت
والإمالء اإىل القواعد الإندونس ية الفصيحة ألنه ل تزال هناك بعض اللكامت غري القياس املوجودة
يف كتابة ا ألوامر والتعلاميت.
يف اجلوانب الفرعية وفقا لتطري الطالب ،فاإن اللغة املس تخدمة يف ّشح املفهوم تتوافق مع
مس توى التطور الفكري ،ومع مس توى النضج الإجامتعي والعاطفي للطالب ومع مس توى معر
الطالب.
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 جوانب املالمئة اجلدوى
 مطابقة املواد ادلرس ية يف كتاب املدريس لغة العربية مع الكفاءة ا ألساس ية مدخل
العلمي من جوانب املالمئة اجلدوى
جدوال رم (: )1
املالمئة اجلدوى
ّ
مؤّشات التقيمي
أأ.

جحم الكتاب

التقيمي

بنود التقيمي

موجود
 .جحم الكتاب مبعايري املنظمة

ادلولية للتوحيد القيايس

((ISO
حسب



 .2تصممي الغالف ا ألمايم
والغالف اخللفي عبارة عن
مجموعة



 .2عنارص ا ألوان يف التصممي
املتجانسة وّشح الوظائف
 .1جحم احلروف يسهل عىل
الطالب يف الفهمها
أأ .جحم احلروف
ب .عنوان الكتاب يغاير مع لون
اخللفية



 .4جحم الوحدة
حمتوايت الكتاب
ب .متمي الغالف الكتاب



مجموعة
 .6اس تخدام
احلروف متناس بة
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غري موجود
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 .1تصممي الغالف الكتاب
أأ .تصممي الغالف الكتاب وصف ًا
للمحتوى/وماد تعلميية
وفق لشلك لون وجحم الاكئن
بً .




ج .تصممي احملتوى

 .9لتساق اخلطيط
أأ .وضع التخطيط
ب .ترتيب النص يف هناية
فقرة
.8عنارص التخطيط
أأ .هامش
ب .حزي بني النص و
التوضيح







 . 1عنارص التخطيط التام
أأ .عنوان النشاط،
كتابة الرتجامت
املصاحبة ،موضوع
أأرقام الصفحات

ب .رمس تزضيحي وارد
يف لك صفحة
حمصو ًب بوصف
للصوار
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 .ختطيط الصفحة
أأ .زينة /رسوم توضيحية عىل
الصفحة كخلفية

عنوان
موضع
ب.
النشاط ،كتابة الرتجامت
املصاحبة  م يتعارض مع
الوضوح
 . 4طباعة
أأ .ل يس تخدم اجملموعات
احلروف
ب .اس تخدام الإختالفات (
غامق ،مائل ،لك ر أأس
املال ،ر أأس املال الصغري)
ج .التباعد ليس عريض ًا
التوضيحية

 . 2الرسوم
للمحتوى
أأ .ميكن عىل الكشف معىن
من املوضوع
ب .جحم الشلك حسب الواقع
متحرك
ج .خ ّالق و ّ















اعامتد عىل البيان السابق يف اجلدوال  1جوانب الامئ اجلدوى متاش ي ًا مع جحم كتب اللغة العربية للصف
اخلامس ،تس تويف املدارس الإبتدائية بلفعل معايري املنظمة ادلولية للتوحيد القيايس ( (ISOللكتاب املدرس ية.
كام مت تعديل اختيار جحم احلدة حسب حمتوايت الكتاب .ألن ذكل س يؤثر عىل ختطيط حمتوايت الكتاب وعدد
صفحات الكتاب.
تصممي الغالف ا ألمايم والغالف اخللفي للكتاب العريب للصف اخلامس عبارة عن مجموعة متاكمةل .مت
عرض لك من عنارص ا أللوان والرسوم التوضيحية بشلك متنامغ ومرتابطة .يوفر تصممي عرض الغالف أأيض ًا وصف ًا
بناءا عىل
للمحتوى /مواد تعلميية حمددة وميكن أأن يكشف برص ًاي عن أأنواع الرسوم التوضيحية اليت يمت عرضها ً
مواد التدريس ،ويمت عرضها وفق ًا لشلك لون وجحم الاكئن حبيث ل يسبب سوء فهم أأو فهم للطالب.
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ربط املظهر العام ال ألوان يف كتاب املدرسة للصف اخلامس ل يرافقه ل ألسف أألوان ميكن أأن تعطي
فارق ًا معين ًا وميكن أأن توحض حمتوايت الكتاب حبيث أأنه من خالل عدم مطابقة ا أللون يف هذا الكتاب ،ميكن أأن
جيعل الطالب بشعرون بمللل و غري هممت بملواد التعلميية الواردة يف الكتاب حىت املادة وتسبب أأن ل تصل
بشلك جيد للطالب .اإن جحم احلروف عىل غالف الكتب العربية للصف اخلامس متناسب وميكن أأن يوفر
معلومات رسيعة عن كتاب اإما من احلروف مجموعة احلروف متناس بة ألنه يس تخدم العديد من الإختالفات وفن
احلروف حىت يسهل عىل الطالب يف فهمها.
يف اجلانب الفرعي لتساق التخطيط ،حيتوي هذا الكتاب عىل ختطيطات مثل ( العنوان ،العنوان
الفرعي ،املقدمة ،قامئة الرسوم التوضيحية،اخل) و أأيض ًا ميكن أأن يكون ترتيب النص يف هناية فقرة منفصةل مبسافة
واحضة ( يف النص ترتيب اليسار -الميني /الغامقة) .متت كتابة عنوان النشاط بالاكمل ،ومت تعديل كتابة
الرتجامت املصاحبة لعرض املواد التعلميية ،كام تعديل موضوع أأرقام الصفحات وفق ًا لمنط التخطيط .ل حيتوي هذا
الكتاب عىل زينة  /رسوم توضيحية سواء عىل الصفحة كخلفية .ومع ذكل ،فاإن لك رمس توضيحية وارد يف لك
صفحة مصحو ًب بوصف للصور والصور املقدمة  م يتعارض مع الوضوح ،وتسلمي املعلومات يف النص ،حىت يمتكن
الطالب من فهمها بسوةل.
من انحية الطباعة ،تس تخدم حمتوايت لك صفحة يف كتاب الصف اخلامس العربية نوعني من احلروف
حبيث ل تتداخل مع استيعاب الطالب للمعلومات .اس تخدام اختالفات ( غامق ،مائل ،لك ر أأس املال ،ر أأس
املا الصغري) مت اس تخدامه بشلك متاضع ،ويس تخدم للمتيزي بني املس توايت ،وكذ كل لتأأكيد بالشلك اذلي
اليعترب همامً .التباعد ليس عريض ًا جد ًا ،مما جيعل القراءة أأسهل.
عىل جانب الرسوم التوضيحية للمحتوى ،فاإن الرسوم التوضيحية املقدمة مفيدة لغاية لتوضيح املادة/
النص لزايدة فهم الطالب و فهمهم .والرسومات املقدمة واقعية بالفعل وميكن أأن تقدم بالتفصيل وادلقيق للاكئن
املىن ،كام أأن الرسوم التوضيحية يف هذا الكتاب مليئة بالرسوم التوضيحية اليت يسهل فهمها و توافق مع احلياة
اليومية.
اخلامتة
بعد أأن قامت بلبحث وصلت الباحثة اإىل نتاجئ التالية :اكنت من جانب مالمئة احملتوى ل جيهز هذا
الكتاب مصادر يمت اس تخداهما مكرجع لعرض الكتاب املادية .و اكنت من جانب املالمئة العرضية العرض التقدميي
املهنجي يف هذا الكتاب ل حيتوي لك فصل عىل مقدمة  /مقدمة . ،ومع ذكل ،ل حيتوي هذا الكتاب عىل مقدمة
تصف حمتوايت الفصل وفقًا  KIو  KDواليت عادة ما تكون متاحة يف القوصني ،بلإضافة اإىل عدم توفر قوامئ
الرتمجة العربية الالتينية ،واملعامج ،والفهارس ،واملراجع .مفن ا ألفضل اإذا اكنت املادة الصوتية مدعومة مع الرسوم
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التوضيحية للرموز الصوتية (صور احلالت  ،CD /وما اإىل ذكل) اليت هتدف اإىل جعل الطالب يفهمون املواد
املقصودة .و اكنت من جانب جدوى اللغة ل يزال املصطلح املس تخدم غري قيايس ول يشري اإىل قواعد اللغة
الإندونيس ية اجليدة والصحيحة ،تشري عىل متام اللغة لرتسل الرسائل وا ألوامر والتعلاميت والإمالء اإىل القواعد
الإندونيس ية الفصحة ألنه ل تزال هناك بعض اللكامت غري القياس ية املوجودة يف كتابة ا ألوامر والتعلاميت .و اكنت
من جانب املالمئ اجلدوى ل يرافقه ل ألسف أألوان ميكن أأن تعطي فارقًا معينًا وميكن أأن توحض حمتوايت الكتاب
حبيث أأنه من خالل عدم مطابقة ا أللوان يف هذا الكتاب ،ميكن أأن جيعل التالميذ يشعرون بمللل و غري هممتني
بملواد التعلميية الواردة يف الكتاب حىت املادة وتسبب أأن ل تصل بشلك جيد اىل التالميذ ومع ذكل ،فاإن لك
مصحوب بوصف للصور والصور املقدمة  م يتعارض مع الوضوح ،وتسلمي
رمس توضيحي وارد يف لك صفحة
ً
املعلومات يف النص ،حىت يمتكن الطالب من فهمها بسهوةل.
املراجع
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