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 التمهيد

 بسم اهلل الرزتن الرييم

احلاد هلل رب العادلٌن الذي جعل اللغة العربية افضل اللغات. والص ة والس م على 

 بو أرتعٌن.ارسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو واصح

ًن ىف كتاب الدرس تقو حتليل قد دت  البايثة يف كتابة ىذا البحث حت  العنوان " 

".  يزال اهلل أن يوى  العناية إىل البايثة من ف الدكتور د. ىداية يتأل تعليم اللغة العربية

األول يىت آخره إلكاال وادتام ىذا البحث. ولذا تشكر البايثة دائاا غًن هناية على كل 

 نعاو الذي قد انعم اهلل علا.

كت  ىذا البحث آداء لشرل من الشرول للحصول على نيل شبادة ادامعة يف  

 رتبية والتدريس ادامعة احلكومية سوم رة الشاالية.كلية علم ال

وقد من اهلل على إنتباء إعداد ىذا البحث العلاا سبحانو باحلاد والثناء، وبعده أن 

تقدم البايثة بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان ذلم فضل يف كتابة ىذا البحث 

 التقدير إىل:خبصوص على عدة ادلشرفٌن، فلذلك تقدم البايثة الشكر و 

اجتبادا يف  الذين ذلاا الوق  للتشجيع ويؤيت خًنيةو  برىان الدين ديلوالديين احملبوبٌن  .2

 ا اهلل رزقو من ييث   ػلتس .باعسى أن يؤتي ادلتٌن اقرز  اهلل زمان ىف



 
 

 ع يفة ةوألخي احملبوبزلاد أمٌن ديل، يسنن يبي  و عار أكرم.  ونين احملبوباخو إل .3

 الذين شاجعوين يف انتباء ىذا البحث.ودايع أسريت ىم 

فضيلة رئيس قسم التعليم اللغة العربية كلية العلوم الرتبية والتعليم  امعة اإلس مية  .4

 احلكومية سوم رة الشاالية ميدان، الدكتور س م الدين ادلاجستًن.

ذواذلادي  الدوكتوركادلشريف األول و سوتيون ادلاجستًن  اشاه خالد نالدكتور فضيلة  .5

كادلشريف الثاين، الذان قد أشرفا للبايثة وأع ى اإلرشادات والتوجيبات   ادلاجستًن

 الغالية يف كتابة ىذا البحث.

االية ميدان، الذين يعلاون زلاضرون للجامعة اإلس مية احلكومية سوم رة الش فضيلة .6

 كثًنة.علوما  

 ىذا البحث.يف الدراسة ويف إدتام كتابة  وشاجعوين الذين ساعدوين لكل أصحابو  .7

 

 م 3129و يميدان،  يون 
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 الباب األول

 مقدمة

 

 خلفية البحث .أ 

كل عام، اآل ف ويىت مئات اآل ف  .للغة العربية قدؽلة جدا بشكل عامدراسة ا   

من الناس يتعلاون اللغة، ولكن مع إمكانية عدد قليل منبم،قد يوجد ىناك فرقةة ناجحةة 

 .يف حتقيق اذلدف من خ ل تعلم اللغة العربية

ى لةةيس مةةن اللغةةة اإلندونيسةةية قةةه، ولكةةن يف ىةةذا العصةةر العودلةةة فبةةم لغةةات أخةةر    

ىا مباة أيضا، من اللغة العربية فبا القرآن الكرًن،ألننا  بد أن نفبةم القةرآن واحلةديث  

دستور للاسلاٌن، وأن نكون أفضةل بالنسةبة لنةا مةن خة ل دراسةة علةم الةدين لةيس رلةرد 

الةةةتعلم مةةةن الكتةةة  الةةةرتاجم، ولكةةةن مباشةةةرة مةةةن ادلصةةةادر العربيةةةة، علةةةى سةةةبيل ادلثةةةال مةةةن 

، ألنةةو هةةذه ال ريقةةة بفبةةم لغتباينسةةب ل النةةاس مقابلةةةلفزيةةون أو بةةٌن الصةةوت والفيةةديو والت

ليعةةةشي شةةةاء ادل لةةةوب يف القلةةة  للخةةةرين وفبةةةم الرسةةةائل الةةةي   تسةةةليابا وعالبةةةا مةةةع 

 ا عتقاد الكامل يف احلقيقة.
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الكتةةةةةةةاب ىةةةةةةةو مصةةةةةةةدر الةةةةةةةتعلم العالةةةةةةةا للاسةةةةةةةت دما الكتةةةةةةةاب، الصةةةةةةةيانة الةةةةةةةي    

ت دام الكت  عن زمان ومكان أو عاةر ا سةت دام. ىنةاك توفرىابالسبل. و  يقتصر اس

عدة أنواع من الكت  ادلعدة يف التدريس، مثل الكت  ادلدرسية، أي كتاب مصدر الةتعلم 

الةةةذي يصةةةبت الدسةةةتور، الكتةةة  ادلدرسةةةية ىةةةا رتيةةةع أشةةةكال ادلةةةواد ادلسةةةت دمة دلسةةةاعدة 

 2فصل.ادلعلاٌن / ادلدربٌن يف تنفيذ أنش ة التدريس والتعلم يف ال

إذا كةةان الكتةةةاب ادلدرسةةا الةةةذي يسةةةت دمو ال ةة ب علةةةى مسةةتوى الكفةةةاءة  مةةةع    

ادلةةواد ادلن فضةةة ك الكفةةاءات ادلتوقعةةة الةةذي نصةة  حتقيقبةةا. الرسةةوم التوضةةيحية الصةةورة 

أيضةةا أن تلعةة  دورا ىامةةا جةةدا، باإلضةةافة إىل جةةذب القةةراء، والوظيفةةة الرئيسةةية لوسةةائه 

رح مةةةن أجةةةل تعزيةةةز الفبةةةم وادلعرفةةةة وادلعلومةةةات الةةةواردة يف اإلعةةة م الصةةةورة ىةةةو تقةةةدًن شةةة

 .الكتاب ادلدرسا

ادلدرسةةة الثانويةةة يف  تعلةةم اللغةةة العربيةةة" ىةةو كتةةاب باللغةةة العربيةةة يسةةت دم"كتةةاب    

ىةةداي . واسةةتنادا إىل ادل ي ةةات   .، ىةةذا الكتةةاب يؤلفةةو أسةةتاذ الةةدكتور دفصةةل العشةةرة

اللغةة العربيةة الةذين يسةت دمون الكتةاب ادلةذكور أعة ه  وادلقاب ت الي أجرهتا مةع معلاةا

تةةنص علةةى أن الكتةةاب ادلدرسةةا مفيةةد جةةدا خةة ل أنشةة ة التةةدريس والةةتعلم يف الفصةةل. 

                                                           
1Sunhaji. (2oo9), Strategi Pembelajaran (Yogyakarta: Grafindo Litera Media. H. 22. 



3 
 

 
 

ومةةةع ذلةةةك، فةةةتن عةةةدم اىتاةةةام ال ةةة ب بدراسةةةة الكتةةةاب العةةةر  ىةةةو مةةةن ييةةةث العةةةر  

ىتاةةةةةام، وادل بةةةةةر، علةةةةةى سةةةةةبيل ادلثةةةةةال مةةةةةن الغةةةةة ف، الصةةةةةورة يف الكتةةةةةاب أقةةةةةل إ ةةةةةارة ل 

وتقييااهتا. مةن ادلشةاكل ادلةذكورة أعة ه أنةا ككاتة  مبةتم جةدا لدراسةة الكتةاب ادلدرسةا 

 .ىو وفقا لنوعية واحملتوى القياسا للاواد الدراسية يف الكت  ادلدرسية

 

 حدودالبحث .ب 

 تعلةةةيم اللغةةةة يةةةدادت الباضةةةة ادلوضةةةوع : "بتقةةةوًن تعلةةةيم اللغةالعربيةةةة ، عةةةر  الكتةةة 

 ."جدوى ادلواد التعلياية تقوًنت  ادلدرسية من ييث العربية وجدوى الك

S     

 أسئلة البحث .ج 

 ؟ للاواد التعلياية ادديدة تقوًنالما ىا ادلبادي  .2

 ؟ ادلست دمة يف الكتاب ادلدرسا تعلم اللغة العربية تقوًنالما أنواع  .3

 

 أهداف البحث .د 

 للاواد التعلياية ادديدة. تقوًنالالتعرف ادلبادي  .2

 ادلست دمة يف الكتاب ادلدرسا تعلم اللغة العربية. وًنتقالالتعرف أنواع  .3
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 فوائد البحث .ه 

 :الفوائد الن رية .2

الفوائد الن رية ادلتوقعة من ىذا البحث ؽلكن أن تزيد من ادلعرفة يف رلال تعليم 

 اللغة العربية من أجل حتسٌن قدرات ومبارات ادلتعلاٌن يف تعلم اللغة العربية.

 الفوائد العالية .3

 :وائد العالية ما يلاوتشال الف

 ككتاب مرجعا يف عالية التدريس والتعلم يف تعلم اللغة العربية. (أ 

 سةةةةت دامبا كارجةةةةع يف اختيةةةةار ادلةةةةواد الدراسةةةةية الةةةةي سةةةةيتم تدريسةةةةبا مةةةةن قبةةةةل  (ب 

 .ادلتعلاٌن

 ال  ب قادرون على تعلم اللغة العربية اديدة بسب  سبولة الفبم التقيياات. (ج 

ًن جيةةدة وصةةحيحة و  و ى فبةةم وفبةةم الكتابةةة مةةن تقةةادلعلاةةون ىةةم أكثةةر قةةدرة علةة (د 

 .تقوًنالغلعل من الصع  على ال  ب لفبم سؤال 
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 الباب الثاني

 دراسة النظرية

 معرفة التحليل .أ 

(، فتن كلاة "حتليةل" تفسةر علةى أهنةا حتقيةق يف كببيوفقا دلعجم الكبًن إندونيسيان )

)السةةب ، السةةببية، وادلةةوس، وعةةًن يةةدث )مقةةال، فعةةل، وغةةًن ذلةةك( دلعرفةةة الوضةةع احلقيقةةا 

 3.)ذلك

يف القاموس الكبًن للتحليل اللغوي يف اندونيسيا مقساو إىل عده أجزاء وفقا 

للحقل ذات الصلة سيتم مناقشتبا واست دامبا. فبم التحليل بشكل عام ىو التحقيق يف 

أسباب ا يداث )مقال ، واألفعال ، وما إىل ذلك( دلعرفو احلالة الفعلية للشؤون )

 4ادلواضيع(.

 

                                                           
2
 Suharsodan Ana Retnoningsih.2008,Kamus Besar Bahasa  Indonesia, cet, ke-VIII,Semarang: 

WidyaKaraya, h. 37. 
3Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta,Balai Pustaka,Edisi Ketiga,2002), h. 46 
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كلاة " التحليل" ىف قاموس تام اللغة اإلندونيسية مبعىن التحري إىل احلدث )تةأليف، 

 5عال، وغًنىا(، دلعرفة احلالة احلقيقية )سب ، جلوس ادلشكلة، وغًنىا(.

األنش ة وادلرايل ادلرتاب ة الي تكةون مفيةدة حلةل ادلشةكلة يف قسةم مفصةل وايةد مةن 

 6حتليل البيانات الي ت بق عادة على العال النبائا لألطروية.أنش ة التحليل ىو 

 ووفقا للمحللين:

 وفقا لروبرت ج. سكريرت .2

التحليل ىو عالية قةراءة الةنص دعةل ع مةة ووضةع الع مةة يف تفاعةل دينةاميكا، مبةا 

 7يف ذلك الرسائل الي سيتم تسليابا.

 وفقال غوريس كًناف .3

ىل أجةزاء مرتاب ةة مةع بعضةبا الةبع ، ويف الوقة  التحليل ىو عاليةة لكسةر األشةياء إ

نفسو، وفقا ل كومارودين قال أن التحليل ىةو نشةال التفكةًن لوصةف ككةل يف مكةون  يةث 

                                                           
4
 Hoetomo,Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 41. 

5
 Sofyan syafri Harahap. 2008, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers). 

H.189. 
6
 Eriyanto. (2012), Analisis Isi, Jakarta,2012:Kencana, h. 15-16. 
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ؽلكةةن التعةةرف علةةى ع مةةات كةةل مكةةون، والع قةةة بةةٌن بعضةةبا الةةبع  وظيفةةة كةةل يف مويةةد  

 8كلو.

 تعريف التقويم .ب 

التقةةوًن ىةةو  ."وىةةو مةةا يعةةين "للحكةةمإتياولةةوجا، "التقةةوًن" يةةأيت مةةن كلاةةة "لتقيةةيم" 

 9وسيلة لقياس ييث   إتقان ال ال  يف التعليم.

فادلقصةةود بةةالتقوًن يف التعلةةيم ىةةو القةةرارات ادلت ةةذة يف العاليةةة التعليايةةة العامةةة  سةةواء 

فياةةةةةةا يتعلةةةةةةق بةةةةةةالت  يه أو اإلدارة أو العاليةةةةةةة أو متابعةةةةةةة التعلةةةةةةيم أو فياةةةةةةا يتعلةةةةةةق بةةةةةةاألفراد 

رفيةا تةأيت كلاةة التقةوًن مةن التقةوًن اإلصلليةزي، يف اللغةة العربيةة فبةا  :ؤسسةات.وادااعات وادل

ادةةةذر ىةةةو القياةةة يف اللغةةةة العربيةةةة فبةةةا قياةةةة ادلعةةةىن  .التقةةدير يف تقيةةةيم الوسةةةائل اإلندونيسةةةية

وىكةةذا، فةةتن تقةةوًن التعلةةيم يعةةرف يرفيةةا بأنةةو تقيةةيم يف رلةةال التعلةةيم أو تقةةوًن  .اإلندونيسةةا

 تعلقة باألنش ة التعلياية.ادلسائل ادل

                                                           
7
 Zulhannan.2015, TeknikpembelajaranBahasa Arab Interaktif,(Jakarta:PT Raja 

GrafindoPersada). 
8
 Zuhairini, 1993, “Metodologi Penelitian Agama”, (Solo: Ramadhani), h. 146. 

9
 Arif, Armai. 2002, “Pengantar Ilmu dan Metodologi Pembelajaran Agama 

Islam”,(Jakarta, Ciputat Press), h. 54. 
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بةراون  .مةن ييةث ادلصة لحات ديكيلياىةان الةي كتببةا إدويندوانةدت وتقيةيم جًنالةدو

ويشةًن التقيةيم إىل أو ين ةوي علةى فعةل أو  .الرجةوع إىل الفعةل أو عاليةة لتحديةد قياةة شةاء

 21عالية لتحديد قياة شاء ما.

  الت  ةيه لةو   التوصةل إليةو أو  التقوًن ىو نشال حتديد اذلوية لرؤية الشنامع الذي

إن فبةةم تقيةةيم الةةتعلم ىةةو  22 ، قياةةة أو  ، و  ؽلكةةن أيضةةا أن نةةرى مسةةتوى تنفيةةذ الكفةةاءة.

 23عالية حتديد قياة التعلم الذي يتم تنفيذه، من خ ل قياس وتقوًن التعلم.

مةع قيةاس ىةو مقارنةة شةاء  .وفقا سوىارسياا أريكونتو، والتقةوًن ىةو قيةاس أو تقةوًن

مقياس كاا، يف يٌن أن احلكم على اختاذ شاء مع جيدة، سيئة، عالية، ونوعية من فضة، 

 24لذلك يعين التقييم اتباع ك  اخل وتٌن.

ًن و ًن التعلم ىو عاليو حتديد قياو التعلم ادلض لع بو، من خ ل قياس وتقو فبم تق

 يشال كل برنامع دراسا أربعو مكونات رئيسيو ىا: و أنش و التعلم

                                                           
10

 Anas Sudjono. 2011,Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo persada 

2011), h. 1. 
11

 Sri Wahyuni dan Abd. Syukur Ibrahim. 2012, Asesmen Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

PT Refika Aditama), h. 3. 
12

 Zainal Arifin. 2009, evaluasi  pembelajaran :prinsip, teknik, prosedur (Bandung. 

PT.Remaja Rosdakarya), h .2. 
13

 Suharsimi Arikunto. 2012, Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2, (Jakarta: Bumi 

Aksara), h.3. 
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ًن. وكان اذلدف ىو اذلدف احملدد ألنش و التعلم ، و األسالي  والتقاألىداف واحملتوي و 

الذي حتقق من خ ل صياغة األىداف ، ويتضان تفاصيل القدرة أو الكفاءة الي ؽلكن 

 25حتقيقبا من خ ل أنش و التعلم ادلستبدفة.

تحديد مدي ًن ىو عاليو منبجيو داع ادلعلومات وحتليلبا وتفسًنىا لو والتق

السؤال "كيف  ىًن غلي  علو ميذ يف األىداف التعلياية. التقاإلصلازات الي حتققبا الت 

جيده ؟"وأوضت احملاما ان التقييم ىو عاليو منبجيو يف رتع البيانات وحتليلبا وتفسًنىا 

لتحديد ما إذا كان ين ر إىل ال ال  علا انو قد وصل إىل ىدف ادلعرفة أو ادلبارات 

 26اف الي وضع  يف التدريس.األىد

استنادا إىل مزايا وعيوب مثل ىذا الشكل من ا ختبارات ادلقالة ، ك ىناك 

بع  التلايحات من ادلعلم ديبيدواين ادلعامل إذا است دم  ظلوذج ادلقالة ا ختبارية كاا 

ىو مكتوب سوديوجونو ، أو  ، إىل احلبوب احملفوظة ادلقالة  يث ؽلكن ان تشال 

شكلة الفكرة الرئيسية للاوضوعات الي   تدريسبا الي ؽلكن ان دتثل موضوعا واسعا ، ادل

ال ال  الثاين لتجن  الغش من الكتاب ك اخل ول العريضة للاشكلة  يث جتن  

                                                           
14

Zainal Arifin, evaluasi  pembelajaran :prinsip, teknik, prosedur (Bandung. PT.Remaja 

Rosdakarya,2009), hlm 2 
15

Asrori Imam, dkk, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang :  penerbit 

Misykat ) hlm 2 
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است دام الرتتي  الدقيق للجالة مع ادالة الي ىا يف الكتاب ، والثالث ، بعد ان يتم 

 يث ادلعلاٌن ك يشد اإلجابات الرئيسية أو عناصر من ترتي  احلبوب من ادلسالة 

اإلجابات لتجن  ادلعيار الفرعا للكشف، الرابعة، يف رسم احلبوب ادلادة ينبغا ان يكون 

است دام كلاو سؤال متنوعة، خامسا، احلبوب من ادلادة الي صيغ  ادال قصًنة 

ن ادلعلاٌن   تزال كتابو وواضحة  يث ال  ب جتن  الشكوك وا رتباك، السادسة، ا

 27تعلياات العال احملفوظة.

ًن و ، من خ ل قياس وتقًن التعلم ىو عاليو حتديد قياو التعلم ادلض لع بوو فبم تق

 أنش و التعلاويشال كل برنامع دراسا أربعو مكونات رئيسيو ىا:

لتعلم ، األىداف واحملتوي واألسالي  والتقييم. وكان اذلدف ىو اذلدف احملدد ألنش و ا

الذي حتقق من خ ل صياغة األىداف ، ويتضان تفاصيل القدرة أو الكفاءة الي ؽلكن 

 28حتقيقبا من خ ل أنش و التعلم ادلستبدفة.

ًن التعليم أو التعلم بوجو عام إىل معرفو مستوي حتقيق أىداف و وهتدف أنش و تق

لم سواء كان  معروفو ام نتائع ًن ، والنجاح يف أنش و التعو  ل التقالشنامع أو أىدافو.من خ

                                                           
16

 م198الرياض : دارالفصيصل الثقافية، 1التقويم التربوي 1د خيري محمدعبدهبمشموس، سعيد محمد، والسيد محم
17

Zainal Arifin, evaluasi  pembelajaran :prinsip, teknik, prosedur (Bandung. PT.Remaja 

Rosdakarya,2009), hlm 2 
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ًن ادلدخ ت القياة ادلتعلقة بتحقيق ال  ب مقابل الكفاءات ادلستبدفة احملددة يف و تق

ًن توفر التغذية ادلرتدة للاعلم وغًنه من مقرري و ة.وأكثر من ذلك ، فان نتائع التقالوجب

األىداف ، أو السياسات بشان احلاجة احملتالة  جراء استعرا  ضد صياغة الكفاءات/

ًن العٌن احمل  يبدف إىل و التايل فان تق ، أو السفر.وي ، أو ا سرتاتيجيات التعليايةاحملت

الكشف عن حتقيق أىداف التعلم ، ولكنو يكشف أيضا عن فعاليو أنش و التعلم نفسبا. 

 ومبزيد من التفصيل ، ؽلكن التعبًن عن الغر  من التقييم على النحو التايل:

 .إذا كان الغر  ادلقصود قد حتقق ام  دلعرفو ما  .2

التاكن من اختاذ قرار بشان ادلسالة وما ىا ا ختصاصات الي ينبغا ان يدرسبا  .3

 ال  ب أو يدرسوهنا

 دلعرفو نتائع تعلم ال  ب .4

معرفو أوجو الضعف والقصور يف عاليو التعلم ، يىت تتاكن من صياغة خ وات  .5

 .التحسينات

ن ؽلكن لل  ب ا نتقال إىل الشنامع التايل ، أو غل  احلصول دلعرفو وتقرير ما إذا كا .6

 علا اجراء أعاده ال ل 

 ال البات مشكلو (مندياكوسا)إىل  .7
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 .لتكون قادره علا تصنيف ال  ب بعناية .8

ولذلك، فان ادلسالة ادلتعلقة بالتقييم ، سواء من النايية ادلفاىياية أو العالية ، 

 29فيذ برامع التعلم ، و  سياا ادلدرس/احملاضر.حتتاج إىل ان تفبم من خ ل تن

 كتاب الدراسي .ج 

 تعريف الكتاب .2

الكتةةاب الدراسةةا ىةةو كتةةاب يسةةت دم ككتةةاب مدرسةةا يف رلةةال معةةٌن مةةن الدراسةةة، 

وىةةو كتةةاب قياسةةا غلاعةةو خةةشاء يف ىةةذا ا ةةال ألغةةرا  مقصةةودة وأغةةرا ، تكالبةةا مشةةورة 

يف ادلةدارس وادامعةات مةن أجةل دعةم برنةامع  تعلياية متناغاة وسبلة الفبم من قبل مرتةديبا

 :2تعلياا.

 :وفياا يلا العناصر األساسية يف معىن الكت  ادلدرسية 

 .الكتاب ادلدرسا ىو كتاب سلصص لل  ب يف مستوى معٌن من التعليم .أ 

 .ترتبه الكت  ادلدرسية دائاا مبواضيع معينة .ب 

 .الكت  ادلدرسية ىا الكت  القياسية .ج 
                                                           

18
Asrori Imam, dkk, EvaluasiDalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang :  penerbit Misykat 

) hlm 11 
19

 Henry G Tarigan. dan Djoyo Tarigan,.1986,Telaah buku teks bahasa Indonesia. Bandung: 

Angkasa: h.13. 
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 .الكت  ادلدرسية وكتابتبا من قبل خشاء يف رلال معٌنعادة ما يتم تن يم  .د 

 .تكت  الكت  ادلدرسية ألغرا  تعلياية زلددة .ه 

 .تكت  الكت  ادلدرسية دلستوى معٌن .و 

مةةةع الكتةةةاب ادلدرسةةةا مةةةن أنشةةة ة التعلةةةيم والةةةتعلم يف ادلدرسةةةة يصةةةبت أكثةةةر س سةةةة 

رات األساسةةية وادلعرفةةة وفعاليةةة،مع مسةةاعدة مةةن الكتةة  ادلدرسةةية، وقةةد   احلصةةول علةةى ادلبةةا

مةةةن ال ةةة ب قبةةةل دخةةةول الفصةةةول الدراسةةةية  يةةةث يف الفصةةةول الدراسةةةية ؽلكةةةن اسةةةت دامبا 

 31ألنش ة تعزيز الذاكرة والفبم، وت وير ادلعرفة.

 وظائف ومنافع الكت  ادلدرسية .3

غلةةةةةة  أن يكةةةةةةون للكتةةةةةةاب وجبةةةةةةة ن ةةةةةةر واضةةةةةةحة، وخاصةةةةةةة فياةةةةةةا يتعلةةةةةةق بادلبةةةةةةادئ 

 ، وال ريقةةةةةةةةة ادلسةةةةةةةةت دمة وتقنيةةةةةةةةات التةةةةةةةةدريس ادلسةةةةةةةةت دمة.ادلسةةةةةةةةت دمة، والةةةةةةةةنبع ادلعتاةةةةةةةةد

 

 نص وظيفة الكتاب .2

 کاواد مرجعية أو مواد مرجعية من قبل ادلتعلاٌن .أ 

 كاادة تقوًن .ب 
                                                           

20
 Hidayati, Elfi. 1999. Kajian Buku Penunjang Pelajaran Fisika SMU Kelas I Cawu.h.11. 
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 كأداة للاعلاٌن يف تنفيذ ادلناىع الدراسية .ج 

 كأيد زلددات أسالي  التدريس أو التقنيات الي سيست دمبا اختصاصيو التوعية .د 

 والوضع. ادلشورة للنبو  الوظيفا .ه 

 فائدة دروس الكتب المدرسية .3

مسةةةةاعدة ادلتعلاةةةةٌن يف تنفيةةةةذ ادلنبةةةةاج، علةةةةى النحةةةةو ادلبةةةةين علةةةةى أسةةةةاس ادلنةةةةاىع  .أ 

الدراسية ادلعاول ها مسةاعدة ادلتعلاةٌن يف تنفيةذ ادلنبةاج، علةى النحةو ادلبةين علةى 

 أساس ادلناىع الدراسية ادلعاول ها

 أن يصبت معلاا يف حتديد أسالي  التدريس .ب 

 ية الفرص للاتعلاٌن لتكرار الدروس أو تعلم مواد جديدةإتا .ج 

 توفًن ادلعرفة للاتعلاٌن وادلعلاٌن .د 

 تصبت األفعى من قياة النتيجة ا ئتاان لزيادة رتبة وال بقة .ه 

 32أن يكون مصدرا للدخل إذا   نشره. .و 
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 Andi Prastowo. 2012,Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif 
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 أنواع تقييم د. 

 التقييم ادلريلا .2

للتأكد من ان أنش ة ادلشروع  يتم تنفيذ التقييم ادلريلا أ ناء تنفيذ ادلشروع

تتجو ضلو حتقيق أىدافو. بالر غم من أعلية التقييم النبائا إ أنو يأيت متأخراً شلا  يسات 

عادة بتعد يل أنش ة ادلشروع، لذلك تأيت تقارير التتقييم ادلريلا أ ناء يياة ادلشروع  

 كوسيلة لت يف ايو مشاكل أو أخ اء يف ادلشروع. 

ادلريلا مبدة ادلشروع، فعادة يف ادلشاريع القصًنة يكون من يتعلق التقييم 

الصع  القيام بتقييم مريلا، ويف ادلشاريع ادلتوس ة أو ال ويلة يشكل التقييم ادلريلا 

أداة أساسية إلعادة الن ر يف اخل ة. يف بع  األييان يكون التقييم ادلريلا سنوياً 

ت   تقوم باالتقييم السنوي وتكتفا ويرتافق بتعد يل خل ة ادلشروع. بع  ادلن اا

بالتقييم ادلريلا يف منتصف يياة ادلشروع  يث يتم الن ر إىل ما  حتقيقو وتعديل 

اخل ة على أساسو.السؤال الذي ي رح نفسو ىناىوماالفرق بٌن عالية ادلتابعة وعالية 

يف التقييم ادلريلا طادلاأن كل منباا يبدف للتأكد من يسن سًن ادلشروع ولت 

 ادلشك ت احملتالة ؟
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إن الفارق ادوىري ؽلكن يف ماتتم دراسو وقياسو. فبيناا تتم عالية ادلتابعة 

على مستوى األنش ة فتن عالية التقييم ادلريلا )أو أية عالبة تقييم ( تتم على 

مستوى األىداف. بالعودة إىل ادلثال السابق، كاا رأينا فتن عالية ادلتابعة كان مادى 

ألىداف؟ أذامل يتم الوصول إىل النتائجادلرجوة فااالسب  يف ذلك؟ ىل ىو خلل حتقق ا

يف الت  يه؟ وىل سيتم أخذه با عتبار يف ادلشاريع ال  يقة ؟ ام أنو نتيجة عوامل 

خارجة عن سي رة فريق عال ادلشروع بفعالية؟ ماىا الدروس ادلستفادة بشكل عام ؟ 

ائا بع  التوتر لفريق عال ادلشروع، لذلك من من ادلاكن ان تسب  عبارة )تقييم هن

الصروري توضيت أن الغاية من التقييم ليس  تقييم األداء الذي يعتش من ضان عال 

 .إدارة ادلوارد البشرية، بل الغاية ىا تقييم أ ر ادلشروع

 التقييم النبائا  .3

جو.يف يأيت التقييم النبائا مباشرة بعد انتباء ادلشروع ويبدف إىل دراسة نتائ

ىذه ادلريلة يتم مقارنة الواقع بعد ادلشروع باالدراسة األولية الي   إجراوىا دلعرفة أ ر 

ادلشروع على الفئات ادلستبدفة . التقييم النبائا ىو النشال اخلتاما ألي مشروع ومن 

خ لو يتم است  ص الدروس ادلستفادة ومعرفة أ ر ادلشروع. هتتم ادبات ادلاضلة بتقارير 
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لتقييم،لذلك ؽلكن القول أن تقارير التقييم ىا من أىم وسائل احلصول على دتويل يف ا

 33ادلستقبل. 

األسئلة الي ي ريبا التقييم النبائا دراسة مدى حتقق األىداف، وذلك من 

خ ل مقارنة الواقع احلايل مع الواقع قبل البدء بتنفيذ ادلشروع )الدراسة األولية(. مرة 

ال مامدى حتقق األىداف؟ إذا مل يتم الوصول إىل النتائع ادلرجوة أخرى يتم طرح سؤ 

فاا السب  يف ذلك ؟ ىل ىو خلل يف الت  يه؟ وىل سيتم أخذه با عتباريف 

ادلشاريع ال يقة ؟أم أنو نتيجة عوامل خارجة عن سي رة فريق عال ادلشروع؟ ىل   

ل ادل صص للاشروع است دام التاويل ادل صص للاشروع؟ ىل   است دام التاوي

بفعالية؟ ماىا الدروس ادلستفادة بشكل عام؟ من ادلاكن أن تسب  عبارة "تقييم 

هنائا" بع  التوتر لفريق عال ادلشروع، لذلك من الضروري توضيت أن الغاية من 

التقييم ليس  تقييم األداء الذي يعتش من ضان عال إذارة ادلوارد البشرية، بل الغاية 

 1شروعىا تقييم أ رادل
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 

 نوع البحث . أ

 .يف البحةةث، ىنةةاك نوعةةان مةةن البحةةوث، وعلةةا البحةةث النةةوعا والبحةةوث الكايةةة

البحث النوعا ىو البحث الةذي يبةدف إىل إغلةاد ن ريةة جديةدة ويسةت دم ىةذا البحةث 

بحةةث يف يةةٌن أن ال .لدراسةة يالةةة الكائنةات ال بيعيةةة، والبةايثون ىةةا األدوات الرئيسةية

الكاا ىو البحث الذي يبدف إىل شرح واختبار الع قة بٌن ادلتغًنات ون رية ا ختبار،  

وطبةةةق ل بيعةةةة ىةةةذا النةةةوع مةةةن البحةةةوث، فةةةتن البحةةةث ادلسةةةت دم ىةةةو نةةةوع مةةةن البحةةةوث 

 .النوعية

مولونغ،نوع البحث ىو الدراسة الي تعتزم فبم ظةاىرة مةا يعةاين  .وفقا ل ليكسيع

 ة مثةةةل السةةةلوك واإلدراك، والةةةدافع، والعاةةةل وغًنىةةةا، بشةةةكل كلةةةامةةةن ادلوضةةةوعات البحثيةةة
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وعةةةةن طريةةةةق وصةةةةف يف شةةةةكل الكلاةةةةات واللغةةةةة يف سةةةةياق خةةةةاص طبيعةةةةا ومةةةةن خةةةة ل 

 34ا ستفادة من سلتلف األسالي  العلاية.

إن نوع ىذا البحث ىو البحث النوعا، ألن ىذا البحةث يةتم مةن أجةل احلصةول 

يةول كيفيةة تقيةيم ادلةواد التعليايةة العربيةة،   على صورة عايقة يول موضوع البحةث ىةو 

حتليةةةل نتةةةائع ىةةةذه الدراسةةةة باسةةةت دام طريقةةةة حتليةةةل احملتةةةوى،  يةةةث ؽلكةةةن اإلجابةةةة علةةةى 

 .سؤال البحث، لذلك ؼلتار البايثون نوع البحث النوعا يف ىذه الدراسة

وىةذا يعةين أن البحةوث  .(ىذا البحث ىو أساسا البحوث األدبية ) ةوث ادلكتبةة

ىا مكتبةة أن البيانةات ادلةأخوذة مةن ادلةواد ادلكتوبةة، سةواء يف شةكل كتة  أو غًنىةا ذات 

ؽلكةن حملتويةات دراسةة األدب أن تأخةذ شةكل دراسةة ن ريةة تركةز  .الصلة مبوضوع ادلناقشةة

 35مناقشاهتا على ادلعلومات يول ادلشاكل الي يتعٌن يلبا من خ ل البحث.

 

 

 :   ة أغرا  عامة للبحث وفياا يتعلق بالعلوم، ؽلكن طرح
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 Prof.DR. Lexy J.Moleong,M.A. 2013, Metodologi Penelitian 

Kualitatif,(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya)cet. ke-31,h.6. 
24

 Sukardi. 2003, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: 

Bumi Aksara), h. 38. 
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األىةةةداف ا ستكشةةةافية، والبحةةةوث الةةةي أجريةةة  للعثةةةور علةةةى شةةةاء )العلةةةوم( الةةةي  .2

إن العلةم ادلكتسة  مةن خة ل البحةث مل يسةبق لةو مثيةل مةن  .جديدة يف رلال معٌن

 .MBSعلى سبيل ادلثال، أدت دراسة إىل معايًن القيادة الفعالة يف  .قبل

 . ختبةار يقيقةة شةاء )العلةوم( الةي توجةد بالفعةل أىداف التحقق، وغلري البحةث .3

وتسةةةت دم البيانةةةات البحثيةةةة الةةةي   احلصةةةول عليبةةةا إل بةةةات وجةةةود أي شةةةك يةةةول 

 بع  ادلعلومات أو العلم.

 .الغر  من التناية، والبحوث الي أجري  لت وير شاء )العلوم( الي توجد بالفعةل .4

 36ة.وجتري البحوث لت وير أو تعايق ادلعرفة القائا

مةةةن ييةةةث الغةةةر  منةةةو، ىةةةذا البحةةةث ىةةةو  ةةةث استكشةةةايف، ألن ىةةةذه الدراسةةةة 

هتةةدف إىل إغلةةاد ن ريةةات جديةةدة يةةول إعةةداد تقيةةيم الكتةة  ادلدرسةةية مةةن قبةةل الةةدكتور 

البحةةةةةث ا ستكشةةةةةايف، ىةةةةةو دراسةةةةةة أجريةةةةة  هةةةةةدف استكشةةةةةاف ال ةةةةةاىرة الةةةةةي  اذلدايةةةةةة،

 37أصبح  ىدفا للبحوث.

                                                           
25

 Surya Dharma. 2008, Pendekatan, Jenis, Dan Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: 

Direktorat Tenaga Kependidikan), h. 8-9. 
26

 Kuntjojo. 2009, Metodologi Penelitian (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri), h. 9. 
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البحةةةث يف البحةةةث ال بيعةةةا، ألنةةةو يف ىةةةذه مةةةن ييةةةث ال بيعةةةة،   تضةةةاٌن ىةةةذا 

الدراسةةة   توجةةد بيانةةات ىندسةةية والةةي تصةةبت أداة قيةةاس يف ىةةذه الدراسةةة ىةةو البايةةث 

 .نفسو

 

 منهج البحث . ب

وفقةا ل ريقةة وصةفية وصةفية  .يف ىذا النبع البحثةا النةوعا ادلسةت دم ىةو وصةفا

وىةو يشةال  .ىا اليةوم ىا ال ريقة الي تسعى إىل إع اء وصف أو ىدية عن األعرا  كاا

األعاةةةةال التجاريةةةةة مةةةةن إع ةةةةاء وتسةةةةجيل وحتليةةةةل وتفسةةةةًن الشةةةةرول الةةةةي حتةةةةدث يف الوقةةةة  

 :يىت األسلوب الوصفا لديو ميزات، من بٌن أمور أخرى .احلاضر

 زلاولة إع اء وتفسًن ما ىو موجود .2

 تركز على احلاضر .3

 38يقة.ومل يقم البايث بالت ع  يف ادلتغًنات أو ترتي  األيداث ال  .4

                                                           
27

 Azhar Arsyad. 2002. Bahasa Arab dan Metode Pengajaran.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

h. 163-164. 



22 
 

 
 

إن النبع الذي يتبعةو الكاتة  ىةو الةنبع التةارؼلا اللغةوي الرتبةوي، أي عةن طريةق 

ادل البةةة بادةةذور التارؼليةةة بشةةكل ياسةةم دلةةاذا يقةةوم الشةة ص بت ةةوير فكةةرة القةةاموس العةةر  

 39ادلاليزي، وكيف اخللفية، ك البحث عن البنية األساسية للفكر.

وفقةةا ل  .دراسةةة تفكةةًن الش صةةية مةةنبع البحةةث ادلسةةت دم يف ىةةذه الدراسةةة ىةةو

سةةيبرين ىارىةةاب، فةةتن هنةةع األرقةةام البحثيةةة يف رلةةال الفكةةر اإلسةة ما يشةةًن إىل رلةةال العلةةم  

كأسةةةاس لضةةةم األشةةةياء البحثيةةةة،على سةةةبيل ادلثةةةال ال ىوتيةةةة، الصةةةوفية، الفلسةةةفية، الفلسةةةفة 

 :3اإلس مية )القانون والتعليم والدعوة( وغًنىا.

 

 أدوات البحث . ج

د. ىةةدايات خاصةةة يف  .بحةةث لةةيس ميةةدانيا، بةةل إىل الكتةة  العربيةةة أو دىةةذا ال

ك األداة ورتةع البيانةات وادلعلومةات  .شكل تعالياو اللوغاتو العربية للصف العاشر مةن العليةا

بةةةل ىةةةو سل ةةةه، منفةةةذ،  .(أو أداة مةةةن ىةةةذا البحةةةث ىةةةو البايةةةث نفسةةةو )اآل ت البشةةةرية

 :وفياا يلا خصائص البايثٌن كأداة .انات وادلرتجمالبيانات ورتع ادلعلومات وحتليل البي

                                                           
28

 Amin Abdullah. 1996, Studi Agama Normativitas atau Historisitas,  (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar), h. 285. 
29

 Syahrin Harahap. 2006,Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam (Medan: Istiqamah 

Mulya Press), h. 57. 
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 .ؽلكن للبايثٌن كأدوات حتليل البيانات الي   احلصول عليبا فورا .2

ؽلكن للبشر فقه كةأدوات اسةت  ص النتةائع اسةتنادا إىل البيانةات الةي ؽلكةن رتعبةا يف  .3

 .ف وق  وايد وؽلكن است دامبا كجزء من احلصول على تأكيد، تغيًن، حتسٌن والر 

 

 موضوع البحث . د

فيكتةةةاب تعلةةةيم اللغةةةة  ىةةةدف البحةةةث يف ىةةةذا البحةةةث ىةةةو تقيةةةيم ادلةةةواد التعليايةةةة

 .واذلدف من البحث يف ىذه الدراسة ىو البيانات ادلكتوبة يف األدب .د. ىداي  العربية أو

د. ىداي ، وكةذلك الكتة  الداعاةة  .ىذه البيانات مأخوذة من كتاب اللوغاتو العربية أو د

 .الدراسةيف ىذه 

 

 مصادر البيانات . ه

وفقا مكاي ن وشوماخر مسةتثن  مصةادر البيانةات إىل    ةة أنةواع مةن البحةوث: 

ادلصةةادر األوليةةة ىةةا فبةةارس ادلصةةادر  .ادلصةةادر األوليةةة وادلصةةادر الثانويةةة وادلصةةادر األوليةةة

ىةةا مةةةن يتضةةان ادلصةةدر التابيةةدي بيبليوغرافيةةا تسةةرد الكتةة  وغًن . األوليةةة وادلصةةادر الثانويةةة

ادلؤلفات ادلتاية للاوضوعات الي غل  دراستبا، وادلصادر األولية ىا كتة  مكتوبةة مباشةرة 
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يف يةةةٌن أن ادلصةةةادر الثانويةةةة ىةةةا  41مةةةن قبةةةل ش صةةةيات أو جبةةةات فاعلةةةة تارؼليةةةة وو ةةةائق.

مصادر   احلصول عليبا من أطراف أخرى، وليس احلصول عليبةا مباشةرة مةن قبةل البةايثٌن 

 42عادة ما ت بر البيانات الثانوية و ائق البيانات أو تقارير البيانات ادلتوفرة..من موضوع  ثو

وكأ ةةاث أدبيةةة، فةةتن بيانةةات البحةةث الةةي   احلصةةول عليبةةا مةةن سلتلةةف اآلداب، 

د. ىةداي ، فضة  عةن مصةادر أخةرى ذات صةلة  .إما مصدرىا كت  تعلةيم عربيةة أو ورقةة د

نية يف شةكل كتة  أو كتابةات أخةرى تتعلةق مبوضةوع ونوقش  مصادر البيانات ادلع .بالبحث

 .البحث

 مصادر البيانات األولية .2

 احلصةةةول علةةةى البيانةةةات األوليةةةة يف ىةةةذه الدراسةةةة مةةةن كتةةةاب التعلةةةيم اللغةةةة ك

 العربية العربية أو ورقة د. ىداي .

 مصادر البيانات الثانوية .3

صةةةل عليبةةةا البيانةةةات الثانويةةةة )الثانويةةةة( ىةةةا مصةةةدر بيانةةةات البحةةةوث الةةةي ي

البايثون بشكل غًن مباشر من خ ل وسائل اإلعة م الوسةي ة )الةي   احلصةول عليبةا 
                                                           

30
 Masganti. 2011,metodologi penelitian pendidikan islam, (medan:IAIN press, cet. Ke-1), 

h.176. 
31

 Masganti, metodologi penelitian pendidikan islam..., hlm. 91. 
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  احلصةةةول علةةةى  43وسةةةجلتبا مةةةن قبةةةل الوكةةةا ت ذات الصةةةلة و / أو أطةةةراف أخةةةرى(.

مصةةةادر البيانةةةةات الثانويةةةةة أو التكايليةةةةة يف ىةةةةذه الدراسةةةةة مةةةةن اآلداب األخةةةةرى ادلتعلقةةةةة 

إىل إ ةةراء وتعزيةةز ادلناقشةةة يف ىةةذه الدراسةةة. الكتةة  الةةي  مبوضةةوع البحةةث، والةةي هتةةدف

 تصبت مصادر  انوية ذلذا البحث ىا كاا يلا:

 .الكت  ادلتعلقة بالبيانات (أ 

 ا  ت ادلتعلقة بالبيانات. (ب 

 

 أسلوب جمع البيانات . و

البايةةث يف سةةياق تنفيةةذ رتةةع البيانةةات حتديةةد مصةةادر البيانةةات وادلوقةةع الةةذي 

وعلةةى النقةي  مةةن البحةةوث ادليدانيةةة، فةةتن موقةةع رتةةع  .صةةدر و ثبةةاتوجةد فيةةو بيانةةات ادل

وىةةذا يعةةين أن  .البيانةةات أل ةةاث ادلكتبةةات أوسةةع بكثةةًن و  يعةةرف يةةىت احلةةدود ادلكانيةةة

 .موقع رتع البيانات ؽلكن العثور عليبا أيناا تتوفر ادلكتبات وفقا للكائن ادلادي للدراسة

ل ادلكتبةةةات وادلكتبةةةات ومراكةةةز الدراسةةةة ومراكةةةز ادلوقةةةع ؽلكةةةن أن يكةةةون مكانةةةا زلةةةددا مثةةة

مةةن ىةةذه ادلواقةةع ادل تلفةةة ليةةشاري ، باعتبارىةةا وايةةدة مةةن  .البحةةوث، ويةةىت عةةش اإلنرتنةة 

                                                           
32

 Ahmadi Sani Supriyanto. 2010, Masyhuri Machfudz, Metodologi Riset Manajemen 

Sumberdaya Manusia (Malang: UIN Maliki Press), h. 194. 
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وبالتةايل ينبغةا أن يكةون البةايثون علةى  .أغىن وأسبل للعثةور علةى مصةدر بيانةات ادلكتبةة

دراية ن م ادلعلومات كيبوستكان، إما من خ ل إدارة الن ةام ومةن خة ل وسةائل اإلعة م 

 44اإللكرتونية.

إجةةراءات رتةةع البيانةةات ادلسةةت دمة يف ىةةذا البحةةث ىةةا اسةةت دام الو ةةائق أو 

نةةات وادلةةواد مثةةل مراجعةةة األدب ىةةا دراسةةة أجريةة  للتحقيةةق ورتةةع البيا .أ ةةاث ادلكتبةةة

 45الكت  والو ائق وا  ت والصحف واألوراق اذلامة.

بعد البيانات ال زمة الي   رتعبا باست دام تقنيات رتع البيانات أو حتديد األش اص،ك 

النشال التايل ىو اجراء حتليل البياناتوالتحليل ادلست دم يف ىذه الدراسة ىو حتليل 

 غالبا ما يلل  فقه وفقا حملتوياتو ، التايل ىذا النوع من زلتويات.البيانات الوصفية الي

وفقا لتحليل ك وس كريببيندورف احملتوياهتو تقنيو 46التحليل يساا أيضا حتليل احملتوي

ويف الوق  نفسو ، وفقا 47البحث دعل ا ستد  لي ؽلكن زلاكاهتاوإذ يويل ا عتبار لسياق

علاا لدراسة واست  ص النتائع من ظاىره باست دام لتحليل زلتوي ايريانتو ىو األسلوب ال

                                                           
33
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34
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اما بالنسبة لل  وات الي اختذت البايثٌن يف اجراء حتليل البيانات يف ىذا البحث 48الو يقة

 علا النحو التايل: 

 رتع البيانات والتحقق )الشيكات مره أخرى(. .2

ات الصلة واقل اعليو احلد من البيانات ، يف ىذه احلالة البايثٌن اختيار وفرز البيانات ذ .3

ألىداف البحث.سيجري حتليل البيانات ذات الصلة ، يف يٌن ان البيانات األقل اعليو 

 سيتم وضعبا جانبا )مل حتلل(.

 عر  البيانات .4

 بعد ختفي  البيانات ، اخل وة التالية ىا عر  البيانات ما يلا:

 حتديد اذلوية .2

 التصنيف .3

 عداد .4

 يو وشاملو.وصف للبيانات بصوره منبجيو وموضوع .5

 تعريف .6

 إىل نتائع الدراسة يس  الفئة. ةتاكيد زائف.وخلص البايث .7
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Eriyanto, Opcit, hlm. 10 
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 الباب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 

 وصف كتاب تعليم اللغة العربية . أ

 تعليم اللغة العربية :  موضوع الكتاب

 الدكتور د. ىداية :    ادلؤلف

 صفحة 241 :   صفحة الكتاب

  3124 :   سنة الناشر

العربية وايدة من أىم اللغات واللغة األكثر شعبية ، لكن الكثًن من  تعد اللغة

الناس يعتقدون أن اللغة العربية صعبة للغاية ومعقدة ، بسب  ذلك العديد من الناس الذين 

غلدون صعوبة يف إتقاهنا. بسب  الصعوبات العديدة يف دراسة اللغة العربية ،   إنشاء 

 م لتسبيل عالية تعلم اللغة العربية.الكتاب كوايد من وسائل اإلع 
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الدكتور د. ىداي  كتب  كتابًا بعنوان تعليم اللغة العربية لفصل العاشر حتتوي 

ًن أو دتارين و حة مقساة إىل ذتانية فصول على تقصف 241مدرسة عالية الي تتكون من 

والتاارين ؽلات و وفبم اللغة العربية ، وتبدأ التقلل  ب وال  ب. ويبدف إىل مساعدة 

ؽلات والتاارين الصعبة. لفبم ال  ب و كتاب من السبل ا ستارار مع التقادلقدمة يف ىذا ال

يف فبم ىذا الكتاب ، يقدم ادلؤلف دتريًنا يف هناية درس كل فصل ، والذي يرتبه ارتباطًا 

 و يًقا بادلواد الي دت  مناقشتبا يف ىذا الكتاب.

 د. ىداية الدكتور :   ا سم

 2:55يناير ،  36سوكابوما ،  :  ادلي دزلل 

  :2652كوم . بوري  راس الثاين فيساصلن جيفوت  رقم  :   العنوان

 تاريخ التعليم

 2:68/2:69: سوك بوما، سنة  اإلبتدائيةادلريلة  .2

 -:  ادلريلة الثانوية .3

 2:74/2:75، سنة تعليم الرتبية:  ادلريلة العالية .4

 2:79لغة العربية ادامعة احلكومية جاكرت، ادلريلة الباكلوريوس: تدريس ال .5
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 2:92ادلريلة ادلاجسرت: معبد اخلرطوم الداويل للغة العربية اخلرطوم  .6

 9::2ادلريلة الدوكتور: ادامعة احلكومية جاكرت  .7

 جتربة التدريس .8

 جاكرت  (أ 

 8::2ادامعة احلكومية يف كلية الرتبية والتأدي   (ب 

 ادامعة احلكومية جاكرت (ج 

 عةالكتاب ادل بو  .9

 طريقة تدريس اللغة العربية (أ 

 علم اللغة و اللغة العربية (ب 

 اللغة العربية و القرآن (ج 

 نشاطة العلاا و الدعوي .:

 يف ادامعة احلكومية جاكرت، بندونع، سياارانع، مكاسر و غًنىم (أ 

   يف ادامعة (ب 

 شعار : ذو علم لنجاح احلياة يف الدنيا و األ خرة .21
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 يمو هداف التقأ . ب

ًن كفاءة و ًن الكفاءة ، وتقنية تقو للتعلم باست دام تقنية تق ًنو تقإجراء ادلعلاون يف 

ًن كفاءة ادلبارات بال بع بغ  الن ر عن بع  األىداف ، يكت  و ادلعرفة وتقنية تق

ًن فياا يتعلق بالتعلم والتدريس و ما   يقل عن ستة أىداف للتق 49سوكاردي أن ىناك.

 وىا:

لم وطرق التقييم وكيف يتعلم ال  ب.  اخرت ىدف ادلرمى. ىناك صلة بٌن أىداف التع (أ 

ًن عادة طريقة و ًن عادة طريقة تعلم ال  ب. كيف سيحدد التقو كيف سيحدد التق

 ًن الي يست دمبا ادلعلم.و ًن سيحدد طريقة التقو تعلم ال  ب ، وإ  فتن ىدف التق

ة واحلركية قياس ادوان  ادل تلفة للتعلم الي ختتلف. يتم تصنيف التعلم على أنو ادلعرفي (ب 

النفسية والعاطفية. ىذه احلدود واضحة بشكل عام من ييث ادلعرفة وادلبارات والقيم. 

غل  تقييم رتيع أنواع التعلم بنس  مناسبة. إذا أعلن ادلعلم عن نفس النس  ، 

ؽلبم و س  الي يست دمبا ادلعلاون يف تقفياكن لل ال  الرتكيز يف التعلم على الن

ًن بشكل عام وفقًا لنوع و . ؼلتار ادلعلاون وسائل التق التعلم يث ؽلكنبم التكيف يف

                                                           
38

 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 

h. 9. 
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الغر . ىذه العالية تسبل التنفيذ ، إذا أعلن ادلعلم عن ىدف وخ ه إلجراء تقييم 

 ذي صلة.

كوسيلة دلعرفة ما يعرفو ال  ب. ادايع يذىبون إىل الصف مع جتارهم. قد يكون  (ج 

ثال من العائ ت ا قتصادية ادلتوس ة لل  ب أيًضا خصائص سلتلفة ، على سبيل ادل

أو العليا. األسر ادلكسورة واألسر ذات ادلبارات اخلاصة. ما ىو مبم للاعلم ىو أن 

افرتا  النتيجة النبائية يؤدي إىل شاء يساوي معرفتبم ك ػلصل على نفس الشاء. 

التجرييب على ك يتم است دام اخلشة السابقة كبداية يف عالية التعلم من خ ل التقييم 

ال  ب. ال ريقة الي غالبًا ما يقوم ها ادلدرسون ىا ا ست دام والقائاة ادلرجعية. 

ؽلكن ت وير اخلروج عن التجارب ادل تلفة ادلوضوعية والواقعية من أجل حتفيز 

اىتاامات ال  ب التعلياية. باإلضافة إىل اخلشة وال  ب يف التعلم لديبم رلاوعة 

ياجات التعلم. لذلك ، غل  الن ر يف ايتياجات ال  ب باإلضافة إىل متنوعة من ايت

القوة. نقال الضعف ومصاحل ال  ب  يث يكون لديبم الدافع للتعلم على أساس ما 

 لديبم بالفعل وايتياجاهتم.

حتفيز تعلم ال  ب. غل  أن يكون التقييم قادراً على حتفيز تعلم ال  ب. غل  على  (د 

 اوعة متنوعة من التقنيات التحفيزية.ادلعلاٌن إتقان رل
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تقدًن معلومات عن خدمات التوجيو وا ستشارة. ادلعلومات ادل لوبة ادلتعلقة بادلشاكل  (ه 

الش صية مثل بيانات السعة الش صية للجودة ، والتكيف ا جتااعا ، وقدرة القراءة 

 ونقال نتيجة التعلم.

ىع الدراسية. أعلية التقييم مع التعليم قريبة جعل نتائع التقييم مبثابة األساس لتغيًن ادلنا (و 

 (.Intruksionalجدا. ىذا ألن التقييم ىو أيد األجزاء )

من أىداف التقييم فياا يتعلق بعالية التعلم ، ىناك غر  للاعلاٌن ، وىناك 

صلة بال  ب ، وىناك صلة بادلدرسة. عندما ين ر إليبا من جان  السل ة لتقييم ، ب بيعة 

ليس فقه ادلعلاٌن ، ولكن ادلدارس واحلكومة ىا أيضا سلولة إلجراء التقييم وفقا احلال ، 

 لوزير الرتبية والتعليم والثقافة ، ب بيعة احلال ، فتن السل ات الث ث ذلا غر .

 

 يمو ج. مبدأ التق

من أجل التقييم لتقييم ما غل  تقيياو ، إلنتاج بيانات دقيقة وذات مغزى، يف 

ق ادلبادئ العامة التالية: صاحلة ، موجبة إىل كفاءة مستدامة وشاملة وذات الواقع غل  ت بي
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وذكر رلي  أن نتائع التقييم ؽلكن أن توفر صورة  :4مغزى ونزيبة ومفتوية وسللصة وعالية.

 وىا: 51شاملة ، ك عند القيام بالتقييم غل  ا نتباه إىل سلتلف ادلبادئ

 . مبدأ ا ستارارية2

ية ، فتن القرارات الي يتم اختاذىا ستكون صحيحة مع مبدأ ا ستارار 

ومستقرة ، ألن التقييم يتم بشكل مستار ومنت م ، وؽلكنو توفًن معلومات يول حتقيق  

كفاءة ال  ب منذ دخول الشنامع يىت هناية الشنامع ، آيات تتعلق هذا ادلبدأ يف 

 25-24القرآن سورة األيقاف: 

النوا َربة   يَن َق نَّ الَِّذ ْم ِإ ْم َوَ  ىن ِب ْي َل ْوٌف َع َ  َخ امنوا َف َق َة ت ْس ا اللَّون كنَّ ا َن

( َزننوَن اننوا 24ػَلْ َا َك َزاًء مِب ا َج يَب يَن ِف ِد اِل ابن اْدَنَِّة َخ َح ْص َك َأ ِئ ( أنولََٰ

( لنوَن َا ْع َة  52(.25ي

إن مبدأ ا ستارارية يف ىذا الكتاب يف كل مادة معروضة لو تقييم يف شكل 

لاادة وذلا صلة بادلواد السابقة. يف ىذا العر  ، يكون الكتاب أكثر أسئلة م ئاة ل

 تن يااً من ييث ال ريقة الي يقدم ها ادلؤلف ادلادة وتقييااهتا.
                                                           

39
 A. Haris Hermawan, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Dirjen Pendids, 2009), h. 281-

282. 
40

 Abd. Mujib dan Muzakkir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 214 
41

 .25-24 :57سورة األيقاف/  
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ىذه ىا ادلادة الي حتتوي على : ادلواد احملتوية على البيانات الشياخية )بيوداتا( 2صورة 

 لة على مادة مبدأ التقييم ال يقة، وىا أيد األد الشياخية )بيوداتا(البيانات 
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ىذا وايد من إ بات مبدأ اإلستارارية بٌن ادلادة السابقة أو ادلناقشة السابقة ، : 3صورة 

وبعد ذلك ىناك  الشياخيةوالي رأيناىا يف وق  سابق حتتوي على ادلادة ادلتعلقة بالبيانات 

كاايلا صل بٌن العبارات   الشياخية )بيوداتا(سؤال مناس  أيًضا مع مادة البيانات 

 ادلتناسبة.
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ىذه ىا ادلادة الي حتتوي على احلياة العائلية ، والي ىا جزء من مبدأ : 4صورة 

 ا ستارارية الذي ػلتوي  يًقا على ىذه ادلادة.
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 ىذه أسئلة حتتوي على ادلادة السابقة ، والي ىا جزء من مبدأ تقييم ا ستارارية. : 5صورة 

 العبارات اآلتية بالكلاات ىناك صل
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: ادلادة الىت فيبا ادلبادئ اإلستارارية ىناك ادلادة ادلفردات والعبارات، متساويا بالصوير 6صورة 

 الي ىا مبدأ ا ستارارية أولو ادلادة كي األسئلة.
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 متسويا بأسئلة سابقة أولو ادلادة كي األسئلة: ىذه أسئلة عن مبدأ اإلستارارية، 7صورة 
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الصورة أع ه ىا دليل وايد على ا ستارارية بٌن ادلناقشة مع تقييم أيد ادلفردات 

أو ادلفردات الي دت  دراستبا ، ك تكررت مرة أخرى ويىت ت ورت مرة أخرى ، يىت 

يتاكن األش اص الذين يدرسون ىذا الكتاب من فباو بشكل أفضل والصور أع ه 

الي ت بر بوضوح مبدأ ا ستارارية لعدم وجود مشكلة  يف الصورة .مناسبة جدا مع تفسًناتو

وايدة من ادلادة السابقة ، فتن ادلشك ت ادلكتوبة يف ىذا الكتاب تشًن دائًاا إىل ادلواد الي 

من ادلفيد جًدا على ادلتعلاٌن فبم ادلادة يف ىذا الكتاب  .دت  مناقشتبا قبل عر  ادلشاكل

 .مدى فبم ادلتعلاٌن للاواد الي   تدريسبا ؽلكن للاعلاٌن أيًضا تقييم .جيًدا

 كتااليةاإل  أ. مبد3

يأخذ ىذا ادلبدأ يف ا عتبار العديد من ادوان  مثل جوان  ادلعرفة وادلبارات 

 9:53-8. الزلزلة: QSوادلواقف ، واآليات الي تتااشى مع مبدأ 

تكةون ادلةواد ادلقدمةة ًن. دائاةا مةا و أيًضا على ادلبةدأ العةام يف كةل تقةين بق ىذا الكتاب 

مصحوبة مبسائل تتنوع وفقا ألىداف تعلم اللغة العربية ، مثل ، فبم ادلساوع، فبم ادلفردات 

 .9-8 :::/  الزلزلةسورة  وادال ، وفبم الرتاكي  وا نشاء.
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 .8-7: 99/  الزلزلة سورة 
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 : ىذه األسئلة من فبم ادلساوع8صورة 
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 : ىذه األسئلة من فبم ادلساوع9صورة 
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 لة من فبم ادلساوع: ىذه األسئ:صورة  
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 : ىذه األسئلة من فبم ادلفردات واداال21صورة 
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 : ىذه األسئلة من فبم ادلفردات واداال22صورة 
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 : ىذه األسئلة من فبم ادلفردات واداال22صورة 
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يقدم ىذا الكتاب األسئلة الي هتم كل شاء من ىدف اللغة العربية ويعين أن 

تركز على نوع وايد من ادلشاكل ، وتشال أنواع األسئلة  ادلشاكل يف ىذا الكتاب  

ا ، يىت ادلوجودة ، فبم ادلساوع  وفبم ادلفردات وفبم ادال وفبم الرتاكي  واإلنشاءوغًنى

ًن ادلدرسٌن بسبولة دلراقبة ادلواد الي مل يتم فبابا وفبابا بالفعل و عندما يقوم ادلعلاون بتق

 .ًن األشياء الي قام بتدريسباو ًن ؽلكن للاعلم تقو ىذا التق ل يىت من خ .من قبل ادلتعلاٌن

 . مبدأ ادلوضوعية4

يشجع ىذ اادلبدأ ادلعلم على عدم التأ ر بأشياء عاطفية وغًن عقل انية أو بصرف  

ورة ادلائدة إن مبدأ ادلوضوعية ست ادلتعلقة هذا ادلبدأ. القرآن الن ر عن األشياء الذاتية، واآليا

ب الذي ينن ر إليبفا كل مادة معروضة لو تقييم لألسئلة يف شكل اختيار يف ىذا الكتا

 متعدد و أشكال بيان الصواب و اخل أ.
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 : ىذه األسئلة من مبدأ ادلوضوعية24صورة 
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 : يتم تقييم نتائع التعلم يف التعليم على أساس مبادئ واضحة.25صورة 
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ًن و يف كل مادة معروضة لو تق إليوإن مبدأ ادلوضوعية يف ىذا الكتاب الذي ينن ر 

وهذا ادلبدأ ادلوضوعا ، فتن  .لألسئلة يف شكل اختيار متعدد وأشكال بيان الصواب واخل أ

اذلدف ادلقصود يف ىذا التقييم يناس  ، وىدف متعلاٌن ، يتم طرح األسئلة  يث   يشعر 

ف وأوجو القصور األطفال بالعديد من ادللل وؽلكن للادرس أن يرى بسبولة من نقال الضع

ومع ذلك،   يتم ىذا النقص يف التقييم مع أن اة ا ختيار من متعدد بأي  .يف التعلم

 .شكل من األشكال، يف يٌن أن وجود خيارات متعددة أمر ضروري لل ال 

ي يتعةةٌن عقةةدىا فيتنفيةةذ ادلبةةدأ يف ىةةذه احلالةةة يعةةين الع مةةات أو ادلبةةادئ التوجيبيةةة الةة

 ًن غل  ا نتباه إىل ادلبادئ التالية:و ع. لذلك، يف تنفيذ التقنتائًن الو أنش ة تق

 صاحل .2

ًن نتائع التعلم ما الذي غل  قياسو باست دام أنواع اختبار و غل  أن يقيس تق

لم يكن مو وقة أو أصلية وىذا يعين أن م ءمة أدوات القياس مع أىداف القياس إذا 

، يضًاأخاطئة ن ستكواردة لوا يانلبن افت، ص يية ياكن محاسبتباس لقياى أداة الد

 يضًا.ألاست رجة غير صحيحة ال  صة أنا اا آ
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 تعليم .3

غل  أنيس اىم تقييم نتائع التعلم بشكل إغلا  يف حتقيق نتائع تعلم ال  ب. 

وإدراكبا كم كافأة لتحفيز ال  ب الناجحٌن وكاحفز  EAPلذلك، غل  التعبًن عن 

 ا  يث غل  تقدير صلايا ل البو فشلو يف التقييم.دلزيد من نتائع التعلم لألقل صلايً 

 موجبة إىل الكفاءة .4

غل  أن يقييم تقييم سلرجات التعلم حتقيق كفاءة ال  ب التيتشم  اوعة من 

ادلعارفو ادلواقفو ادلبارات و القيم الي تنعكس يف عادة التفكًن و التصرف. بناًء على ىذا 

 الناجت بوضوح و بشكل ىادف.اإلختصاص، سيتم فبم مقاييس التعلم 

 عادل و موضوعا .5

ًن نتائع التعلم يف ا عتبار شعور اإلنصاف و ادلوضوعية لدى و غل  أن يأخذ تق

ال  ب، دون دتييز بٌن ادنسٌن،  اخللفية الثقافية، واألشياء ادل تلفة الي تسبم يف 

تعلم ال  ب، ألهنم التعلم. ألن ال لم يف التقييم، ؽلكن  أن يؤدي إىل اطلفا  الدافع ل

 يشعرون ربيبة أو ليس منبم.
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 اإلنفتاح .6

غل  أن يتم تقييم نتائع التعلم ع نية دل تلف الدوائر  لذا فتن القرارات ادلتعلقة 

بنجاح ال  ب واضحة لألطراف ادلبتاة بدون أي ىندسة أو سرية ؽلكن أن تؤذي 

 رتيعا ألطراف.

 استارار .7

بشكل مستار أو مستار منوقتل آخر. لتعرف ًن نتائع التعلم و غل  أن يتم تق

 ًن.و  ة ال  ب و أداء ىم من    لتقبدقة ت ور ال  ب،  يث ؽلكن مراقبة أنش

 الشامل او التاام .8

ًن نتائع التعلم بدقة،  يث تغ ا جوان  من اإلدراك ادلعرفية و و غل  أن يتم تق

ؽلم عأدلة على نتائع تعلم و تقت الالفعالة و احلركية، وعلى أساس اسرتاتيجيات و إجراءا

 ال  ب الي ؽلكن أن تكون مسؤولة أما رلايع األطراف.

 لو ادلعىن .9

ًن الذي يسم و سرتشاد من قبل ادلعلاٌن يف التقحتتاج ادلبادئ اخلاصة أيًضا إىل ا 

و كذلك إ بات قدراتو، و تنفيذ  رصة للاتعلاٌن إلظبار ما يعرفونوي  أفضل ف
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اسبة.  أعرب سوكاردي عن ادلبدأ القائل بضرورة توجيو ادلعلاٌن إىل إجراءات التقييم ادلن

أن التقييم غل  أن ي ل يف الشبكة ادلقصودة.  نفذت بشكل شامل و ن ا  يف 

عالية تعاونية بٌن ادلعلاٌن و ادلتعلاٌن، نفذت فيعالية مستارة و مراعية و مع مراعاة 

 القيم السائدة.

 

 يمو د. أنواع التق

فةةةةةةةو ، ينقسةةةةةةةم التقيةةةةةةةيم إىل أربعةةةةةةةة أنةةةةةةةواع: التكةةةةةةةويين ، والتةةةةةةةوليفا ، أمةةةةةةةا مةةةةةةةن وظائ

والتنسةةةةةي  والتشةةةةة يص. وإمةةةةةا مةةةةةن طريقتةةةةةو ينقسةةةةةم إىل الكاةةةةةا والنةةةةةوعا وإمةةةةةا مةةةةةن تقنيتةةةةةو 

 ينقسم إىل اإلختبار وغًن اإلختبار. وتفصيلو إرتاليا كاا يلا:

 وطيفة التغييم .2

 التوليفا (أ 

الةةةةةةةةةذين يدرسةةةةةةةةةون ًن مباشةةةةةةةةةرة إىل صلةةةةةةةةةاح ال ةةةةةةةةة ب و توجةةةةةةةةةو ىةةةةةةةةةذا التقةةةةةةةةة  

برنارلًةةةةةا تعليايًةةةةةا. يةةةةةتم إجةةةةةراؤه عةةةةةادة يف هنايةةةةةة برنةةةةةامع تعلياةةةةةا كبةةةةةًن نسةةةةةبياً ، مثةةةةةل 

ىةةةةةةةةةا  EBTAفصةةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةةا أو هنايةةةةةةةةةة العةةةةةةةةةام أو إهنةةةةةةةةةاء التعلةةةةةةةةةيم ادلدرسةةةةةةةةةا. 

 وايدة من أنش ة التقييم اخلتاما.
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ًن و تاج أن التقيةةةيم التل يصةةةا ىةةةو التقةةةمةةةن التعريةةةف السةةةابق ؽلكةةةن اسةةةتن  

  هناية الفصل الدراسا الةذي ػلتاةل رتيةع ادلةواد مةن بدايةة الدراسةا يةىتالذي يتم يف

ر د. ىدايةةة ييةةث يقةةوم ًن الةةوارد يف كتةةاب الةةدوكتو و النبايةةة. وىةةذا يتفةةق مةةع نةةوع التقةة

ًن ادلتنوعةةةة يف أسةةةئلة يف هنايةةةة كةةةل فصةةةل دراسةةةا لقيةةةاس صلةةةاح ال الةةة  و ادلؤلةةةف التقةةة

 وعالية التعلم.
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رات متعددة يف هناية الفصل تغ ا رتيع ادلواد من بداية الفصل ىذه أسئلة اختيا: 26صورة 

 الدراسا يىت النباية ، والي تغ يبا ادلادة يف كل فصل، سواء من الفصل األول إىل الفصل 

 األخًن.
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ىذا ىو اتصال من ا ختيار النبائا للفصل الدراسا النبائا الذي يغ ا رتيع : 27صورة 

راسا إىل هناية ما سبق ، والي تغ يبا ادلادة يف كل فصل ، سواء ادلواد من بداية الفصل الد

 من الفصل األول إىل الفصل األخًن.
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: ىذه أسئلة اختيارات جواب يناس  يف هناية الفصل تغ ا رتيع ادلواد من بداية 28صورة 

إىل الفصل الدراسا يىت النباية ، والي تغ يبا ادلادة يف كل فصل، سواء من الفصل األول 

 الفصل األخًن.
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 الباب الخامس

 اإلختتام

 الخالصة . أ

 :وقد وجد البايثة بع  النتائع من البحث 

 ًن:و مبدأ التق .2

 مبدأ ا ستارارية (أ 

ًن يف و الكتاب يف كل مادة معروضة لو تق إن مبدأ ا ستارارية يف ىذا

شكل أسئلة م ئاة للاادة وذلا صلة بادلواد السابقة. يف ىذا العر ، يكون 

 ؽلاهتا.و الي يقدم ها ادلؤلف ادلادة وتقكتاب أكثر تن يااً من ييث ال ريقة ال

 كتااليةمبدا اإل  (ب 

ًن. دائاا ما تكون و أيًضا على ادلبدأ العام يف كل تقين بق ىذا الكتاب 

ادلواد ادلقدمة مصحوبة مبسائل تتنوع وفقا ألىداف تعلم اللغة العربية، مثل، فبم 

 دال ، وفبم الرتاكي  وا نشاء.ادلساوع، فبم ادلفردات وا
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 مبدأ ادلوضوعية (ج 

يشجع ىذ اادلبدأ ادلعلم على عدم التأ ر بأشياء عاطفية وغًن عقل انية أو 

بصرف الن ر عن األشياء الذاتية، واآليات ادلتعلقة هذا ادلبدأ. القرآن يورة ادلائدة 

روضة لو تقييم إن مبدأ ادلوضوعية يف ىذا الكتاب الذي ينن ر إليبفا كل مادة مع

 لألسئلة يف شكل اختيار متعدد و أشكال بيان الصواب و اخل أ.

 ًن:و أنواع التق .3

ًن الذي يتم و ىو التقًن التل يصا و ريف السابق ؽلكن استنتاج أن التقمن التع

يف هناية الفصل الدراسا الذي ػلتال رتيع ادلواد من بداية الدراسا يىت النباية. 

ر د. ىداية ييث يقوم ادلؤلف  الوارد يف كتاب الدوكتو ًنو تقوىذا يتفق مع نوع ال

ًن ادلتنوعة يف أسئلة يف هناية كل فصل دراسا لقياس صلاح ال ال  وعالية و التق

 التعلم.
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  ب. اإلقتراحات

 اعتاادا على ىذا التحليل فتقرح البايثة عاا يلا:

الصحيحة لكتاب للكات  من يتألف كتاب الدرس ف  بد لو أن يبتم كيفية الكتابة  .2

 الدرس وين ر مبرايل ال  ب إما يف مادتو وتقدؽلو وتقوؽلو.

 للاؤسسة الرتبوية ينبغا ذلا أن ت ابق كتاب الدرس مبنبع الذي تست دمبا.  .3
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