
 

 الباب الّرابع

 عرض البياانت و حتليلها

 نتائج العامة . أ

 اتريخ ادلدرسة الثانوية إسالمية متكامل .1

ووفقا للحقائق التارخيية لدولو اندونيسيا ، واجملتمع الشمايل سومطره بصفو عامو ، علي وجو 

ابن وقد استعمرت بيلندا من قبل اليا 350اخلصوص ، علي مدي السنوات ادلاضية من االستعمار 

حىت هناية احلرب العادلية الثانية. وأخَتا الكفاح الذي خاضتو القمو يف  3,5خالل السنوات ادلاضية 

وبوصفنا أمو .1945أغسطس  17اندونيسيا والذي متيز إبعالن استقالل مجهوريو اندونيسيا يف 

اجلالية االسالميو(، فان استعمرت حالو اجملتمع االجتماعي واالقتصادي والثقايف وكذلك الدنية )وخاصو 

 .التعليم ىو نتيجة مقلقو جدا للغاية ، وكذلك الغزاة السياسيون الذين ما زالوا يريدون وفره من اجلهل

النظر إىل اقل الوسائل التعليمية االسالميو يف منطقو اساىان و ختصص يف مديرية ميكار ابرو، 

الدراسة. وعالوة علي ذلك ، فان ادلدارس الثانوية ،  واليت ال ديكن ان تستوعب مصلحو األطفال يف سن

بصفو عامو يف وسط النطاق الذي سيزيد ابلتاكيد من عبء تكاليف النقل ابلنسبة للوالدين ، ابالضافو 

إىل الظروف االقتصادية ادلنخفضة اليت يصعب علي األشخاص القادرين علي مواصلو تعليم األطفال إىل 
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، وتشكيل مؤسسو من قبل السيد اتوفان غاما سيماتوانغ  2008 األول سنة مستوي أكثر ارتفاع. مث يف

فتحت مستوي ادلدرسة الثانوية ابإلسم 2009/2010بتكاليف كبَته ، للمستوي الثانوي. يف الدرس 

طالب،  51شخصا.  162ادلدرسة الثانوية إسالمية متكامل دار العلوام أساىان. اب عدد من الطالب 

 DM/200-4213/988 :9بات. الاليت لديهن تصريح عمل عدد الطال 111و 

 نبذه عن ادلدرسة .2

 ادلدرسة الثانوية إسالمية متكاملدارالعلوم:    االسم

NPSN    :10261242  

 : الطريق ادلاىوجٍت/سيبوغان   العنوان

 21211:   الرمز الربيدي

 : ميكار ابرو   القرى

 :كيساران غريب  ادلديرية/ادلدينة

 :اساىان ادلدينة/البلد/منطقو

 :سومطرة مشالية   البلدي

 : أىلية  حلة ادلدرسة

 أايم 6: صباحا/  تنظيم الوقت



 : ادلدرسة الثانوية  ادلستوي الًتبوية

  KTSP:   ادلناىج

 (0623)41592:    ىاتف

 DM/2009-4213/988:  رقم شهادة التاسيس

 28-05-2009:  اتريخ شهادة التاسيس

 DM/2009-4213/988:  ذيرقم شهادة التنفي

 28-05-2009:   اتريخ التنفيذي

 : ب  االعتماد

 : ادلؤّسسة دار العلوم  ادلؤسسات

 الرؤية و البعثة .3

 الرؤية 

 االديان، متفوقة ، ومثقف •

 .بناء نظام تعليمي اإلسالمية متكامل مؤىل،يؤكذعلى قومّي وادلستوى الدولية •

 البعثة 

 1.اإلسالمي ، ذكية ، مستقلو ، أصلزت ، واالجتماعية احلماسيةأصلب أجياال من التعلم  •

                                                           
1
 Hasil wawancara dengan kepala tata usaha MAS PMDU Kisaran “Bapak Bob Yuswardi”  Pada 

Tanggal 24 pebruari 2018 dikantor Mas PMDU Kisaran.  



 نتائج اخلاصة . ب

تقدمي احملتوى يف الكتاب ادلدرسي اللغة العربية للمدرسة العالية فصل احلادي عشرة أتليف  .1

 مينانول أزيس و أسوين يوانن.

توى ىذ الكتاب يتضمن من بعض احملتوى. يتضمن احملتوى يف كل الباب وحداتن. إما احمل

 2ووحدتو, واحملتوى عن تركيب سنبحث يف احملتوايت التايل:

 زلتوايت الكتاب

 مقدمة و تعريف ابلكتابة

 الًتكيب ادلوضوع الدرس

 األول

 ادلراىق

االستماع, 

الكالم, القرأة, 

 الكتابة.

 النعت و ادلنعوت مرحلة ادلراىقة

العالقة بُت االب و 

 األبناء

 مرحلة الّشباب

 تدريب على االستماع, تدريب على الكالم, تدريب على القرأة

 اإلضافة زايرة الطبيباالستماع,  الثّانية
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الكالم, القرأة,  الّصّحة

 الكتابة.

 مرض الزّكام

 تدريب على االستماع, تدريب على الكالم, تدريب على القرأة

 االمتحان لنصف الّسنة

 الثّالثة

 ادلواصالت العاّمة

االستماع, 

الكالم, القرأة, 

 الكتابة.

 مجلة الفعلية يف زلطة القطارات

 الّتسّوق

 تدريب على االستماع, تدريب على الكالم, تدريب على القرأة

 الرّابعة

 الّرحالت

االستماع, 

الكالم, القرأة, 

 الكتابة.

 مجلة اإلمسية رحلة اىل شاطئ ال حبر

 عطلة الصيف

 جاكراتزايرة إىل 

 تدريب على االستماع, تدريب على الكالم, تدريب على القرأة

 االمتحان االخر الّسنة

 الكتب ادلراجع

 



 أما التقدمي احملتوى يف ىذاالكتاب ستشرح الباحثة عن احملتوى فيكلباب كما يلى:

 الدرس األول: ادلراىقة. . أ

مرحلة ادلراىقة والعالقة بُت االب و  أما احملتوى يف ىذا الباب يتضمن على ثالثة األقسام, وىو

األبناء ومرحلة الّشباب. كل قسم يتضمن من ادلادة احلوار, القراءة, ادلفردات, الكتابة وقواعد. وبعد قدم 

ادلادةيف ثالثة أقسام كتب ادلؤلف ادلادة عن تدريبات على االستماع والكالم والقرأة وقواعد اليت يستطيع 

م ادلزبدة يف درس اللغة العربية. ويف القسم ستبحث الباحثة عن احملتوى يف أن يستخدم الطالب كالعلو 

 3الدرس األول كما يلى:

 مرحلة ادلراىقة, يف ىذه القسم يشمل احملتو بعض األقسام, وىي: 

 

 

 احلوار .1

يف ىذه القسم, ىناك نوع من أجزاء من ادلادة, الذي ىو مثال للمحادثة يف عرض جدويل, يف 

 ارين احملادثة يف شكل زلادثة عادة. وأمثلتها كما يلى:احملادثة و مت
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ِِن : َأََن قَِلٌق َعَلى اْبٌِت ِإْسَحاَق, َلَقْد َأْصَبَح خَيْرُُج مَن اْلبَ ْيِت مىَت َشاَء, َويَ ْرِجُع مىَت َشاَء, َواَل خُيْربُِ  َأبّّ 

 ِذْيَن َيْذَىُب َمَعُهْم, َأََن َخاِئٌف َعَلْيِو.اِبْلَمَكاِن الَِّذى َيْذَىُب إِلَْيِو، َوالَ اِبأْلَْسِدقَاِء الَّ 

اِدَسَة َعَشَرَة ِمْن ُعْمرُه, وىَو اْْلن  َعمّّ : ىذ شعور طبيعى, َو َلِكْن اَل تَ ْنَس َأنَّ ابْ َنَك ِإْسَحاَق َأََتَّ السَّ

ْكَمٍة.  يفَْ َمْرَحَلِة اْلُمَرَحَقِة, َوالَ بُدَّ َأْن تُعاَِمَلُو حِبِ

ْكَمٍة؟َأبّّ :    َكْيَف أَُعِمُلُو حِبِ

َفُعُو و َما َيَضرُُّه.  َعمّّ : َيْشُعُر ِإْسَحاَق اْلن ِِبَنَُّو َرُجٌل, يَ ْعرِفُف َما يَ ن ْ

َعْل َكَذا! الَ تَ ْفَعْل َكَذا! ُقْل َكَذ! الَ تَ ُقْل َكذَ  َقِة, َأََن أَُعِمُل ِإْسَحاَق َكالِطْفِل, اِف ْ ا! اْلَبْس  َأبّّ : يف احْلَِقي ْ

 َكَذا! الَ تَ ْلَبْس َكَذا! 

َباِب خَتَْتلِ  ُر َسِلْيٍم يفْ الت َّْربِيَِّة, ُمَعاَمَلُة الشَّ َتِعُد َعمّّ : ىَذا ُأْسُلوٌب َغي ْ ُف َعْن ُمَعاَمَلِة اأْلَْطَفاِل, َسيَ ب ْ

 ِإْسَحاُق َعْنَك. 

 َأبّّ : ىَذا َما َحَدَث ِفْعاًل, فَ ُهَو يَ ْقِضى ُمْعَظَم اْلَوْقِت َمَع َأْصِدقَا ئِِو, َوالَ أَرَاُه ِإالَّ ِقِلْياًل.

 مْي آرَاَءُه، َوَسيَ ُعْوُد اِلَْيَك. َعمّّ : َغَْتِ ُأْسُلْوَبَك َمَع اِْبِنَك، ََتَاَوْر َمَعُو، َواْحًتَِ 

 4َأٌب : َجزَاَك هللاُ َخَْتاً ايَ َعمَّ ِاْسَحاَق.
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 ادلفردات .2

يف ىذا اجلزء, ادلفردات ادلوجودة ىي ادلفردات العربية ادلكتوبة منفصلة و يكتب مبعنها. إما 
 5األمثلة من ادلفردات كما يلى:

 Remaja ُمرَاِىقٌ  Menyempurnakan يُِتمُّ -َأََتَّ 

ُر َسِلْيمٍ   Masa َمْرَحَلةُ  Tidak sehat َغي ْ

َبابِ   Perlakuan terhadap ُمَعاَمَلُة الشَّ
pemuda 

 Risau, Gelisah قَِلقٌ 

 Kapan َمىَت  Sebagian besar waktu ُمْعَظَم اْلَوْقتِ 

 Menghendaki َشاء Memperlakukan تُ َعاِملُ 

 Tidak mengabariku اَلخُيْربَ  Bijaksana ِحْكَمةٌ 

 Tempat َمَكانٌ  Laki-laki َرُجلٌ 

َفعُ   Bersama َمعَ  Apa yang bermanfaat َما يَ ن ْ

 Apa yang tidak َما َيُضرُّ 
bermanfaat 

 Mengkhawatirkannya َخاِئٌف َعَلْيوِ 

َقةٌ   Perasaan ُشُعْورٌ  Sebenarnya َحِقي ْ

 Biasa, alami طَِبْيِعىٌ  Jangan lakukan itu الَتَ ْفَعْل َكَذا

رًا Katakan ini ُقْل َكَذا  Lebih Baik َخي ْ

 

 القراءة .3
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يف ىذا اجلزاء قدمت يف شكل نص يتألف من الفقرات حول ادلود الىت َت تناوذلا يف الباب األول 

والباب اْلخر وىي مرحلة ادلراىقة. تتم كتابة كلمات أو مجل على يف ىذا اجلزء ليس كل ديها حرف 

 العلة يف ادلتابة.

 القواعد .4

يف ىذا اجلزاء, مواد عن القواعد أو تركيب يف اللغة العربية تقدم يف شكل من األمثلة يف شكل مجل 

 6واجلداول, و تليها التدريبات عل التدريب اليت وصفت. األمثلة من القواعد كما يلى:

ُعوتِ   الن َّْعِت و اْلَمن ْ

  فَ َتاٌة َصاحِلَةٌ ىَذا 

  ُة ِاىَل ابِّ اْلَقِوىِ ََتَْتاُج األُمَّ  الشَّ

 الكتابة .5

يف ىذا قسم, قدمت مادة الكتابة يف شكالن, وىي إلجابة األسئلة مث يضمن الّنعت و ادلنعوت, و 

 7تدريبات بشكل الًتمجة من اللغة اإلندونسي إىل اللغة العربية.

 الّدرس الثّاين: الّصّحة . ب
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على قسمُت, وىو زايرة الطّبيب ومرض الزّكم. كل قسم يتضمن أما احملتوى يف ىذا الباب يتضمن 

من ادلادة احلوار, القراءة, ادلفردات, الكتابة وقواعد. وبعد قدم ادلادة يف قسمُت كتب ادلؤلف ادلادة عن 

تدريبات على االستماع والكالم والقرأة وقواعد اليت يستطيع أن يستخدم الطالب كالعلوم ادلزبدة يف 

 8العربية. ويف القسم ستبحث الباحثة عن احملتوى يف الدرس الثّاين كما يلى:درس اللغة 

 احلوار .1

يف ىذه القسم, ىناك نوع من أجزاء من ادلادة, الذي ىو مثال للمحادثة يف عرض جدويل, يف 

 احملادثة و متارين احملادثة يف شكل زلادثة عادة. وأمثلتها كما يلى:

 زايرة الطّبيب

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرْْحَُة هللِا َو بَ رََكاتُوُ :  َحَسنٌ   السَّ

اَلُم َوَرْْحَُةهللِا َو بَ رََكاتُوُ  ِاْسَحاقٌ   : َو َعَلْيُكُم السَّ

 : ِلَماَذا َحَضْرَت اْليَ ْوَم ِاىَل اْلُمْسَتْشفَ  َحَسنٌ 

 : َحَضْرُت لَِزاَيَرِة طَِبْيِب اأْلَْسَنانِ  ِاْسَحاقٌ 

 : ِِبَ َتْشُعرُ  َحَسنٌ 
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 :  َأْشُعُر ِِبَلٍَ َشِدْيٍد يفْ َأْسَناِِن. ِلَماَذا َحَضْرَت أَْنَت ِاىَل اْلُمْسَتْشَف؟ ِاْسَحاقٌ 

 : َحَضْرُت لِزاَِيَرِة طَِبْيِب اأْلَْنِف َو اأْلُُذِن َو احْلَْنَجَرِة. َحَسنٌ 

 : ِِبَ َتْشُعرُ  ِاْسَحاقٌ 

 , َىْل َلَدْيَك َمْوُعٌد َمَع الطَِّبْيِب؟: َأْشُعُر ِِبَلٍَ َشِدْيٍد يفْ أُُذِِن  َحَسنٌ 

اَعَة اْلَعاِشَرةِ  ِاْسَحاقٌ   : نَ َعْم, َمْوِعِدى السَّ

اَعَة اْلَعاَشَرَة أَْيًضا َحَسنٌ   : َمْوِعِدى السَّ

اَعِة. ِاْسَحاق اَعُة اْْلن الّتَاِسَعُة َو النِّْصُف, الَباِقى ِنْصُف السَّ  : السَّ

 ادلفردات .2

ادلفردات ادلوجودة ىي ادلفردات العربية ادلكتوبة منفصلة ويكتب مبعنها. إما األمثلة من يف ىذا اجلزء, 

 9ادلفردات كما يلى:

 Kamu datang َحَضْرتَ  Kunjungan زاَِيرَةُ 

 Pada hari ini اليَ ْوم Dokter طَِبْيبٌ 

 Gigi اأَلْسَنانُ  Tenggorokan َاحْلَْنَجَرةُ 
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 Kamu rasakan َتْشُعرُ  Kamu Punya َلَدْيكَ 

 Sakit أَلٌَ  Janji َمْوِعدٌ 

 

 القراءة .3

يف ىذا اجلزاء قدمت يف شكل نص يتألف من الفقرات حول ادلود الىت َت تناوذلا يف الباب األول 
و الباب اْلخر وىي مرحلة ادلراىقة. تتم كتابة كلمات أو مجل على يف ىذا اجلزء ليس كل ديها حرف 

 العلة يف ادلتابة.
 القواعد .4

يف ىذا اجلزاء, مواد عن القواعد أو تركيب يف اللغة العربية تقدم يف شكل من األمثلة يف شكل مجل 

 10واجلداول, وتليها التدريبات عل التدريب اليت وصفت. األمثلة من القواعد كما يلى:

 ااِلَضاَفةِ 

  طَِبْيِب اأَلْسَنانِ َذَىَب ُعَمُر ِاىَل 

  ُعَمرَ َأْسَناَن َفَحَص الطَِّبْيُب 

 الكتابة .5
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يف ىذا قسم, قدمت مادة الكتابة يف شكالن, و ىي إلجابة األسئلة مث يضمن االضافة, وتدريبات 

 .بشكل الًتمجة من اللغة اإلندونسي إىل اللغة العربية

 الدرس الثّالثة: ادلواصالت العاّمة. . ج

والّتسّوق. كل قسم يتضمن من أما احملتوى يف ىذا الباب يتضمن على قسمُت, وىو يف زلطة القطارات 

ادلادة احلوار, القراءة, ادلفردات, الكتابة وقواعد. وبعد قدم ادلادةيف ثالثة أقسام كتب ادلؤلف ادلادة عن 

تدريبات على االستماع والكالم والقرأة وقواعد اليت يستطيع أن يستخدم الطالب كالعلوم ادلزبدة يف 

 11لباحثة عن احملتوى يف الدرس األول كما يلى:درس اللغة العربية. ويف القسم ستبحث ا

 احلوار .1

يف ىذه القسم, ىناك نوع من أجزاء من ادلادة, الذي ىو مثال للمحادثة يف عرض جدويل, يف 

 احملادثة ومتارين احملادثة يف شكل زلادثة عادة. وأمثلتها كما يلى:

 يفْ زَلَطَِّة الِقطَارَاتِ 

 ْل َوَصَل اْلِقطَاُر؟: َلْو مَسَْحَت ىَ   اْلُمَساِفرُ 

 : َاْي ِقطَاٍر تَ ْعٌِت؟ اَبِئُع التََّذاِكرِ 
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 : اْلِقطَاُر اْلُمتَِّجُو اىَل ُسورَااَباَي.  اْلُمَساِفرُ 

ا الثَّااِِن, َفَسيُ َغاِدُر اْلَمَحطَُّة بَ ْعَد  اَبِئُع التََّذاِكِر   نْصُف ساعًة.: َلَقْد َغاَدَر اْلِقطَاُر ااْلَوَُّل اْلَمَحطََّة. اَمَّ

 : َكْم َتْستَ ْغرُِق الّرِحلُة اىَل ُسورَااَباَي؟  اْلُمَساِفرُ 

 : َتْستَ ْغرُِق الّرُِحَلُة ََخَْس َساَعاٍت تَ ْقرِيْ ًبا اَبِئُع التََّذاِكرِ 

 ةِّ.: ََخٌْس َساَعاٍت؟ ىِذِه رِْحَلٍة َطوِيْ َلٌة َو َأْخَشى اَْن َتُكْوُن ُمْتِعَبًة َو شُلَلَّ  اْلُمَساِفُر 

َل : اِب لَعْكِس َسَتُكْوُن رِْحَلًة شُلِْتَعٍة, اِلَنَّ اْلِقطَاَر دَيُرُّ َوَسَط احْلُُقْوِل احلَْْضرَاِء َو َسُتَشاِىُد مَجَا اَبِئُع التََّذاِكر

 الرَّْيِف, ِمْن ِخاَلِل النَّاِفَذِة.

 : َىْل يَ تَ َوَقُف اْلِقطَاُر يفْ الطَّارِْيِق؟ اْلُمَساِفُر 

 : اَل, الِقطَاُر يَ َقُف يفْ ُسْورَااَباَي فَ َقْط. ِئُع التََّذاِكر ابَ 

 : ِمْن َفْضِلَك, اَْعِطٍِتْ َتْذِكَرةً  اْلُمَساِفُر 

 : َدَرَجٌة اُْوىَل  اَْو َسَياِحيًَّة؟ اَبِئُع التََّذاِكر 

 : ِبَكْم التَّْذِكَرُة الِسَياِحيَُّة َمْن َفْضِلَك؟ اْلُمَساِفُر 

 :  مبِائٍَة َو َعْشرِْيَن اَْلًفا. التََّذاِكر اَبِئعُ 



 : ِاَذْن, اَْعِطٌِت َتْذِكَرَة ِسَياِحيًَّة. اْلُمَساِفُر 

 ادلفردات  .2

يف ىذا اجلزء, ادلفردات ادلوجودة ىي ادلفردات العربية ادلكتوبة منفصلة ويكتب مبعنها. إما األمثلة من 

 12ادلفردات كما يلى:

 Penjual Tiket اَبِئُع التََّذاِكر Musafir اْلُمَساِفرُ 

 Menyenangkan شُلِْتَعةٌ  Permisi َلْو مَسَْحتَ 

 Sebalikanya اِبْلَعْكسِ  Menuju اْلُمَتِجةُ 

 Melewati دّيُرُّ -َمرَّ  Melelahkan ُمَتِعَبةٌ 

 Keindahan Desa مَجَُل الرَّّيفِ  Kira-Kira تَ ْقرِيْ ًبا

 

 القراءة .3

يف شكل نص يتألف من الفقرات حول ادلود الىت َت تناوذلا يف الباب األول يف ىذا اجلزاء قدمت 

والباب اْلخر وىي ادلواصالت العاّمة. تتم كتابة كلمات أو مجل على يف ىذا اجلزء ليس كل ديها حرف 

 العلة يف ادلتابة.
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 القواعد .4

ن األمثلة يف شكل مجل يف ىذا اجلزاء, مواد عن القواعد أو تركيب يف اللغة العربية تقدم يف شكل م

 13واجلداول, وتليها التدريبات عل التدريب اليت وصفت. األمثلة من القواعد كما يلى:

 اجلملة الفعلّية

  ًكتب الّتلميُذ رسالة 

  ُسافر الولد 

 الكتابة .5

يف ىذا قسم, قدمت مادة الكتابة يف شكالن, و ىي إلجابة األسئلة مث يضمن االضافة, و تدريبات 

 من اللغة اإلندونسي إىل اللغة العربيةبشكل الًتمجة 

 الدرس الرّابع : الّرحالت. . د

أما احملتوى يف ىذا الباب يتضمن على ثالثة األقسام, وىو رحلة اىل شاطئ البحر وزايرة إىل جاكرات 

عطلة الصيف. كل قسم يتضمن من ادلادة احلوار, القراءة, ادلفردات, الكتابة وقواعد. وبعد قدم ادلادةيف 

أقسام كتب ادلؤلف ادلادة عن تدريبات على االستماع والكالم والقرأة وقواعد اليت يستطيع أن  ثالثة
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يستخدم الطالب كالعلوم ادلزبدة يف درس اللغة العربية. ويف القسم ستبحث الباحثة عن احملتوى يف 

 14الدرس األول كما يلى:

 احلوار .1

مثال للمحادثة يف عرض جدويل, يف  يف ىذه القسم, ىناك نوع من أجزاء من ادلادة, الذي ىو

 :15احملادثة ومتارين احملادثة يف شكل زلادثة عادة. وأمثلتها كما يلى

 رحلة اىل شاطئ البحر

؟ َااْلبنُ   : أْيَن َسنَ ْقِضى ُعْطَلَة ْاأُلْسبُ ْوِع اَي َأيبْ

 : َسَنْذَىُب ِاىَل َشاِطِئ اْلَبْحِر. َما رَْأُيَك يفْ ذِلَك؟ َاأْلبُ 

. َااْلبنُ   : َىِذِه ِفْكَرٌةَجيَِّدٌة َو ِِبَاصٍَّة  َأنَّ اْلَبْحَر َىاِدٌئ ىذِه اأُلَميَِّ

َباِحاْلَباِكِر. َاأْلبُ  َىِاب َمَعَنا, َو َسنَ َتَحرََّك ِمَن اْلبَ ْيِت يفْ الصَّ  : َدَعْوُت أَْيًضا بَ ْعَض اأْلَْصِدقَاِء ِلذَّ

ُب َأنْ  َااْلبنُ   َنْسَتِعدُّ ُمْنُذ اْْلَن. : َمْعٍَت َىَذا َيَِ

وا َكَذِلَك. َاأْلبُ   : اَْرُجْو َذِلَك, َوْطُلْب ِمْن َاْخَوِتَك َأْن َيْسَتِعدُّ
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 : َسُأْخربُو ُىْم َبَذِلَك, َماَذ َسَنْأُخُذ َمَعَنا يفْ الرِّْحَلِة؟ َااْلبنُ 

َر, َواَل تَ ْنَسْوا َماَلِبَس الّسَباَحِة َو  : َسُتِعدَّ لََنا َواِلَدُتَك بَ ْعَض اْلَوَجَبْات اخْلَفِ  َاأْلبُ   اَي َوالَعِصي ْ َفِة َو الشَّ ي ْ

 ُكَرُة اْلَقَدمِ 

 : َىْل ُىَناَك َشْيٌئ آَخَر؟ َااْلبنُ 

َرِة َو اْلِمظَلَِّة. َاأْلبُ   : نَ َعْم, ُخُذْوا َمَعُكْم أَْيًضا بَ ْعَض اَلَكَرِسِي الصَِّغي ْ

. َااْلبنُ    : َحَسًنا اَي َايبْ

 فرداتادل .2

يف ىذا اجلزء, ادلفردات ادلوجودة ىي ادلفردات العربية ادلكتوبة منفصلة و يكتب مبعنها. إما األمثلة من 

 16ادلفردات كما يلى:

 ,Bepergian رِْحَلٌة ج رِْحاَلتٌ 

perjalanan 
 Mulai sekarang ُمْنُذ اْْلنَ 

 Memberitahukan خُيْربُ  -َأْخبَ رَ  Pantai َشاِطُئ اْلَبْحرِ 

 Liburan akhir ُعْطَلَة ْاأُلْسبُ ْوعِ 

minggu 
رٌ   Jus َعِصي ْ
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 Jangan lupa الَ تَ ْنَسْوا Teman َصِدْيٌق ج َاْصِدقَاءُ 

 Sepak bola ُكَرُة اْلَقَدمِ  Laut حَبٌْر ج حِبَارٌ 

 Apa pendapatmu َما رَْأيُ ْوكَ  Pakaian renang َماَلِبَس الّسَباَحةِ 

 Paying ِمظَلَّةٌ  Ide yang bagus ِفْكَرٌةَجيَِّدةٌ 

َباُح اْلَباِكرُ   Baiklah َحَسًنا Pagi-pagi sekali الصَّ

 القراءة .3

يف ىذا اجلزاء قدمت يف شكل نص يتألف من الفقرات حول ادلود الىت َت تناوذلا يف الباب األول 

ليس كل ديها حرف والباب اْلخر وىي ادلواصالت العاّمة. تتم كتابة كلمات أو مجل على يف ىذا اجلزء 

 العلة يف ادلتابة.

 الكتابة .4

يف ىذا قسم, قدمت مادة الكتابة يف شكالن, وىي إلجابة األسئلة مث يضمن االضافة, وتدريبات 
 17بشكل الًتمجة من اللغة اإلندونسي إىل اللغة العربية.

 

 واننادلزااي و العيوب يف الكتاب ادلدرسي ابللغة العربية أتلف مينانول عزيز واسوين ي .2

                                                           
17

 Minanul Azis dan Aswin Yunan, Terampil Bahasa Arab,…h. 98 



 خصائص الكتاب الدرس

 :خصائص الكتاب ادلدرسي ابللغة العربية اليت َيب تلبيتها، وىي

، اي الكتاب العريب َيب ان يكتب من قبل اخلَت ابللغة العربية وادلناىج Academic integrity . أ

 .العربية ادلقرورة

الكتاب أتلف مينانوول أزيز يف الكتاب ادلدرسي اللغة العربية أتلف مينانول عزيز واسوين يوَنن، ىاذا 

 وأسوين يوَنن، ليس عادلا من اللغة العربية. ىذا اّلذي سيكون نقصا يف الكتاب

، الوضع كل موضوع موافقا للكفاءات اليت حيتاج اليها ابلنسبة Thoroughness of converage . ب

 للكفاءة يف تعلم اللغة العربية ىي الكتابة، والقراءة، واالستماع، الكالم.

يف الكتاب ادلدرسي اللغة العربية أتلف مينانول عزيز واسوين يوَنن ، حبثت على احملتوى ادلواد يف كل 

قسم ، أّن ىذا ادلادة تشمل أربعو اختصاصات وقد ذكرت ، وىي الكتابة ، والقراءة ، واالستماع ، و 

 زيس و اسوين يوَنن الكالم. وأصبح ىذا ادلزاي يف الكتب ادلدرسي اللعة العربية أتلف مينانول ا

ديكن فيو التفصيل يف كتابتو و يف صحتو ووضوحو، وىي الكتاب العريب الذي , Detail provided ج.

يستخدم َيب ان تكون مكتوبة بشكل واضح وصحيح وَتريدي. وينبغي يهتم ىو كتاب ادلواد 



الكفاءة  ينبغي ان من احلروف والرسائل، ، ترتيب اجلملة، ال لألوامر اليت ىي يف التدريب أو 

 .تقدم يف واضحة وغامضو

يف الكتاب ادلدرسي اللغة العربية أتلف مينانول عزيز واسوين يوَنن، وكتب التقدمي والكتابة 

واحملتوى بشكل واضح وسهلو يف الفهم ، الن ادلؤلف يعرض ادلواد جيدا ، عن طريق تفصيل زلتوايت كل 

الصعب فهم. وأصبح ىذا ادلزاي يف الكتب ادلدرسي اللعة  الباب، فضال عن العبارة ادلستخدمة ليس من

 العربية أتلف مينانول عزيز واسوين يوَنن

ىي الكتب اليت تستخدم اللغة العربية ىي جيده وواضحة ويؤدي إىل  Good prose style . د

استخدام ادلصطلحات االجنبيو، واجلمل الطويلة اليت ىي غَت واضحة أو غامضة اجلمل 

 قصَتة

تاب ادلدرسي اللغة العربية أتلفان مينانول عزيز واسوين يوَنن ، أتلفان الكتاب ادلدرسي يف الك

اللغة العربية أتلفان مينانول عزيز واسوين يوَنن ، استخدام اللغات اليت يسهل فهمها ، ووضح ، وليس 

ئما ادلفردات الكثَت من استخدام االجنبيو ، حبيث زلتوي اي ماده سهلو الفهم. كما يتضمن ادلؤلف دا

العربية يف كل فصل ، لتيسَت ادلتعلمُت يف ترمجو زلتوي ادلادة. وأصبح ىذا ادلزاي يف الكتب ادلدرسي اللعة 

 العربية أتلف مينانول ازيس و اسوين يوَنن.



الكتاب ادلثَت لالىتمام الذي يقدم مع وصف منط اللغة يقدم مثَته  interestingه. 
 .ن ادلتنوعة متكن ان تكون اجلذب لكتاب جيدلالىتمام. ادلشاكل والتماري

يف الكتاب ادلدرسي اللغة العربية أتلف مينانول عزيز واسوين يوَنن ، واللغة ادلستخدمة على 

ادلؤلف من كتاب اللغة العربية ال تستخدم اللغة اليت ىي راتبة أو يصعب فهمها ، وىذه االشكال من 

متارين سلتلفو ، وليس كل متارين يف نفس الشكل. وأصبح  التدريب خيتلف ، يف ماده واحده ىناك عده

 ىذا ادلزاي يف الكتب ادلدرسي اللعة العربية أتلف مينانول ازيس واسوين يوَنن.

ترتيب الكتاب ادلدرسي وينبغي أيضا ان يتم َتميعها بشكل صحيح.  ىوWell organisdو. 
لثاين، الذي يرتب مبستوايت وينبغي ان يكون ادلوضوع األول أسهل وابسط من ادلوضوع ا

 .متزايدة من الصعوبة وال يوفر متارين للمواد اليت َل يتم تدريسها

يف الكتاب ادلدرسي اللغة العربية أتلف مينانول عزيز واسوين يوَنن، الصعوبة احملتوى إىل احملتوى 

وعدم شلارسو  تواصل زايدة ، واحملتوى سيكون اسعدى من ادلواد السابقة، وكذلك اشكال التدريب ،

ادلواد اليت َل تدرس. وأصبح ىذا ادلازاي يف الكتب ادلدرسي اللعة العربية أتلف مينانول ازيس و اسوين 

 يوَنن.

وشكل اخلطوط ادلستخدمة واختيار ألوان، فضال عن استخدام الورق ىو أيضا  Plesant format . ز

 18من خصائص الكتب العربية اجليدة.
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يف الكتاب ادلدرسي اللغة العربية أتلف مينانول عزيز واسوين يوَنن، والكتاب ادلقدس العمل العريب 

الذي كتبة مينانول عزيز واسوين يوَنن ادلطبوعة مع لطيفو، والون والصور يف جلد قد َتتذب أيضا اللغة 

دة، اهنا رلرد انو يف ىذا الكتاب، العربية، ولون الورقة أيضا ال َتعل لدينا العُت الكسول لرؤية زلتوي ادلا

 19ال يعرض الصور ادللونة يف ادلواد، يف ىذه احلالة، وىذا التحيز تكون ادلزاي والعيوب يف النقاط النهائية.
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