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 العلمي البحث
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 3131/3130بدر السالم سيكر بيال ماترام العام الدراسي 
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 البحث العلمي
 

في المدرسة الثانوية   3102كتاب دروس اللغة العربية المنهج الدراسي ال استخدام
 3131/3130بدر السالم سيكر بيال ماترام العام الدراسي 

 
 لحصول على الشهادة الجامعية في تعليم اللغة العربية  ةلباحث اهتقدم

 
 طالبةال عدادإ

 سيتي ر. لدنغ
2200A17577لجامعي: االرقم 
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 المشرفصفحة الموافقة على 

:والطالبةتأعدالعلميالذيالبحثاىذ
لدنعسييتر.:االسم

2200A17577:اجلامعيرقمال
يف0272لدراسيةالعربيةادلنهجا كتابدروساللغالاستخدام:العنوان

الثانوية الدراسيادلدرسة العام ماترام بيال سيكر السالم بدر
صاحل0202/0207 وفق قللمناقشة فضيلةارىرما ادلشرفان
 األستاذ الشافعي حلوان ادلاجستَتالدكتور األستاذ حسنانوفضيلة
.0202أغسطس02بالتاري َتادلاجست



ادلشرفالثاينادلشرفاألول



 الماجستير لدكتور حلوان الشافعيا                                        الماجستيرحسنان 

 1810037812:  رقم التوظيف                 1817108113رقم التوظيف :



اإلعتماد
ةالعربيةغسقسمتعليمالليئر

كليةالدينيةاإلسالمية



 الماجستير حسنان
2021200220:رقمالتوظيف
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 رسالة رسمية

 لبةادلناقشةاادلوضوع:ط
رئيسجامعةزلمديةماتراممباترام:حضورالسيد




اهللوبركاتوعليكمورمحةالسالم
البحثالع بأن علما نفيدكم الطالبة الذيأعدتو تدنغلمي اجلامعيسييتر. الرقم ،

2200A17577"دراسيكتابدروساللغةالعربيةادلنهجالالاستخدامحتتالعنوان
الثانوية0272 ادلدرسة الدراسييف العام ماترام بيال سيكر السالم بدر
جيهاتاألستاذأنالطالبةأجادتواستفادتمنتوصاحلللمناقشةو.0202/0207

ادلشرف،منأجلذلكنرجوموافقتكملتقدًنالبحثالعلميإىلجلنةادلناقشةيفكلية
الدينيةاإلسالمية.


ويفانتظارموافقتكمتقبلوامنافائقالتقديرواإلحًتام.

والسالمعليكمورمحةاهللوبركاتة


ادلشرفالثاينادلشرفاألولخ




 الماجستير حلوان الشافعي الدكتور                                    رالماجستيحسنان 
  1810037812:  رقم التوظيف                 1817108113 رقم التوظيف :
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 عن أصالة البحث إقرار 
 :ادلواقعةأدناىاأنا

سييتر.لدنغ:االسم
 2200A17577:اجلامعيرقمال

القسم:تعليماللغةالعربية
الكلية:الدينيةاإلسالمية

اجلامعة:جامعةزلمديةماترام


كتابدروساللغةالعربيةادلنهجالاستخدام:أقررأنمضمونالبحثحتتالعنوان"
ال 0272دراسي الثانويةيف الدراسيادلدرسة العام ماترام بيال سيكر السالم بدر

اراجعادلذكورةيفالبحث،وغذكلوأصليتأليفيإالمانقلتمنادل“0202/0207
وجديفىذاالبحثالعلميغشيفمانقلتفأنامستعدةللتنازلعنالشهادةاجلامعية

اليتحصلتعليهامنجامعةزلمديةماترام.


0202يوليو00ماترام،
الطالبة


سييتر.لدنغ

2200A17577رقماجلامعي:ال
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 اإلعتماد من طرق لجنة المناقشة

ىذاالبحثالعلميالذيأعدتوالطالبة

 سييتر.لدنغ:اإلسم

 2200A17577:الرقماجلامعي
يفادلدرسة0272الدراسيكتابدروساللغةالعربيةادلنهجالاستخدام:العنوان

0202/0207الثانويةبدرالسالمسيكربيالماترامالعامالدراسي

0202يونيو02وتقديرقبوذلابالتاري قددفعتالطالبةعنىذاالبحثالعلميأمامجلنةادلناقشة
:وتتكونجلنةادلناقشةمنالسادةاألساتذة


نورجنةادلاجستَت

2022700520رقمالتوظيف:
درسعبدالوىابادلاجستَت

2170202127رقمالتوظيف:
حسنانادلاجستَت
202120220رقمالتوظيف:

الدكتورحلوانالشافعي
2027701022رقمالتوظيف:




أوالةمناقش


مناقشاثانيا


أوالامشرف


اثانيامشرف
 

اإلعتماد،
الدينيةاإلسالميةعميدكلية


درسعبدالوىابادلاجستَت

2170202127التوظيف:رقم
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 الشعار  
"" 

“Berbekallah dengan taqwa 

sesungguhnya engkau tidak mengetahui 

jika malam telah gelap, apakah engkau 

akan tetap hidup hingga waktu fajar ” 

(Imam Asy- Syaf’i) 
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 االهداء
 

أىديىذاالبحثعلميإىل:
وعائليتادلمتدة،أشكركم(صحيباواألمرسيدلدنغاحملبوباين)األبإىلوالدين .7

،وتوجيهي.وشكراعلىصلواتكمودعمكمعلىمنحياحلبالصادق،والتعليم
 دلرافقةخطوايتدائمايفالدراسة.

وحيثونٍتعلىإكمالىذهتعليماللغةالعربيةالذينيدعمونٍتدائًماأصدقاءإىل .0
 .بحثعلميال
 ماترام.احملمديةجامعةمنأجلحبييبأدلامطر، .2
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 كلمة الشكر والتقدير
 

حيمبسماهللالرمحنالر   

سيئاتنشرورأنفسناومنمونعوذبااهلل،نستعفرهدهللضلمدهونستعينووإناحلم 

الإلوإالاهللومنيضللفالىادىلو.وأشهدأن،منيهدهاهللفالمضللو،أعمالنا

الشريكلو ورسو،وحده عبده قالاهلليفالقرانالكرًن:وأشهدأنزلمدا يأيّها{لو.

))فإنأصدقاحلديث}الذينءامنوأالّتقةااهللحّقتقاتو،والدتوتّنإاّلوأنتمّمسلمون

األمورزلدثاهتاوكلزلدثةشرّيزلمدصلىاهللعليووسلمويىدّباهللوخَتاذلدّكتا

 ار((يفالنّوكّلضاللةبدعةضاللةبدعةوكلّ

كتابالاستخدام" واحلمدهللوبإذنواستطعتالباحثةأنتنهيىذاالبحثعنادلوضوع

العربيةادلنهجالدراسي الثانويةاإلسالميةبدرالسالميفادلدرسة0272دروساللغة

بواجيت 0202/0207سيكربيالماترامالعامالدراسي الشعور من ألكتبوانطلقا

انتهيتمنكتابةىذهاإلقًتحة.قداإلقًتحاتباللغةالعربية،احلمداهللبنوعووتوفيقو،

اجلامعةيفتعليماللغة البحثالعلميللحصولعلىالشهادة العربية.دتتكتابةىذا

شكراكثَتاالذينقدساعدوينيفكتابةىذاالبحثالعلمي،فمناألفضلمٍتأنأقدم

منهم:

 ساجلامعةيفجامعةاحملمديةماترامد.أرشادعبدالغٍتادلاجستَتيرئ .7



 

 ل
 

 عميدكلمةالديناإلسالمية،درسعبدالوىابادلاجستَت .0

 سقسمتعليماللغةالعربيةوكاادلشرفالثاينيحسنانادلاجستَتكوصفةرئ .2

 دلشرفاألولدينكاالدكتورنصار .0

 "ادلشرفالثاين"حسنانادلاجستَت .5

 واألخرينالذينيعطونمساعدةيفىذاالبحثعلمي. .2

جزاكماهللخَتا.علىمساعدةوتوجيهاتو.

ايةكثَتاويعطيهمىدعسىاهللأنجيعلأعماذلمخاصةلوجوالكرًنجيزيهماهللخَتا

وتوفيقوومغفرتوورضوانو.

 0202أوغسطس00ماترمت،

الباحثة



سييتر.لدنغ
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 المستخلص العربي
استخدامالعنوان"تحت 2200A17577  رقماجلامعي:سييتر.لدنغ،بحث علمي

ال الدراسي ادلنهج العربية اللغة يف0272كتابدروس السالمالثانويةادلدرسة بدر
 الدراسي العام ماترام بيال 0202/0207سيكر الدراسي ".0202/0207العام

.حسنانادلاجستَت: الثاينفرالدكتورنصاردين،وادلش: األولادلشرف

الثانويةحبثميداينباستخداممنهجنوعيوأخذاألشياءيفادلدرسةالبحثىوىذا
بدر بيالماترامالسالم أدواتسيكر ادلالحظة. ىي: الدراسة البياناتيفىذه مجع

الدراسةكانتماداراسا،واكاكوروكولوموادلقابالتوالتوثيق.مو ،مدرسضوعاتىذه
أيحتليل االستقرائية البياناتبالطريقة حتليل مت وطالبالصفالثاين. ، عربية لغة

البياناتالذياعتمدعلىحقائقزلددةمثانتهىبشكلعام.
يفتعليماللغةالعربيةللصف0272نتائجىذهالدراسةإىلأناستخداممنهجتشَت

كربلعماتاراميتألفمنالتخطيط،ويتوافقالثاينيفادلدرسةالصناعيةبدرسالسالمسي
خدامادلنهجالعلميكماىومقصود،ويشمل:ادلالحظة،،وىواست0272معمنهج

والتجريب اال،والسؤال، الوقتنفسووالتواصل ويف والتواصل. ثالثةجتماعي، ىناك ،
ماللغةالعربيةللصفالثاينيفادلدرسةييفتعل0272عواملتؤثرعلىاستخداممنهج

 بدر الثانوية بيالماترامالسالم الطالبسيكر وعوامل ادلعلم، عوامل وىي: وادلرافق، ،
 .وعواملالبنيةالتحتية

 

 

 0272الكتابدروساللغةالعربيةادلنهجالدراسياستخدامالكلماتالرئسية:
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المستخلص اإلندونسية
 

Skripsi, Siti R. Ladang Nim. 71513A0028 : Yang Berjudul “Pengunaan Buku 

Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 Siswa Kelas Delapan Di Madrasah Sanawiyah 

Badrussalam Sekar Bela Mataram Tahun Ajaran 2020/2021’’. Pembimbing I : 

Pembimbing Husnan M.Pd. Dan Pembimbing II : Doktor Helwani Asy-Syafi’i, 

M.Pd 

 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan jenis 

pendekatan kualitatif dan mengambil obyek di Madrasah Sanawiyah Badrussalam 

Sekar Bela Mataram. Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

observasi, wawancara, dan kokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Madarasah, 

Waka Kurukulum, guru bahasa arab, dan siswa kelas dua. Analisis data dilakukan 

dengan cara induktif yaitu penganalisaan data yang tertitik tolak pada fakta-fakta 

yang besifat khusus kemudian disimpulkan secara umum. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kurikulum 2013 dalam 

pembelajaran bahasa arab kelas Dua Di Madrasah Sanawiyah Badrussalam Sekar 

Bela Mataram terdiri dari perencanaan, sudah sesuai dengan kurikulum 2013, 

yaitu menggunakan pendekatan ilmiah sebagaimana dimaksud meliputi : 

mengamati, menanya, experimen, sosialisasi, dan komunikasi. Sedangkan faktor 

yang mempengaruhi penggunaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa 

arab kelas Dua Di Madrasah Sanawiyah Badrussalam Sekar Bela Matarama ada 

tiga yaitu : faktor guru, faktor peserta didik, dan faktor sarana dan prasarana. 
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 الفصل األول
 المقدمة

 
 بحثعنوان ال . أ

0272كتابدروساللغةالعربيةادلنهجالدراسيالاستخدام بحثالىذاعنوان
 0202/0207بدرالسالمسيكربيالماترامالعامالدراسيالثانويةسةادلدريف

 بحثخلفية ال . ب
العربللتعبَتعنأىدافهمومشاعرىم العربيةىياجلملاليتيستخدمها اللغة

اللغةالعربيةىيأيًضاأكربلغةمنحيثاألعداديفعائلةاللغةالسيمية.1وأفكارىم.
اللغةالعربيةىيمجلةيستخدمهاالعربيفالتعبَتعننواياىموأىدافهم.شكلرسائل
وكتابيا.كللغة شفهيا العربيفالتواصلوالتفاعلاجتماعيا احلجيجاليتيستخدمها

النظرىذه،التوجدلغةتتفوقعلىاللغاتاألخرى.ىياتصالللمتحدثُت.منوجهة
ىذايعٍتأناللغةذلاادلساواةيفوضعها،أيكأداةاتصال.كلاتصال،بالطبع،يتطلب

 2تفامهًابُتجهاتاالتصال.
ماللغةالعربيةىناكالعديدمنادلكوناتاليتيشارإليهاعادةباسمنظامييفتعل

العربية.مك اللغة تعلم اللغة والطالبوادلعلمُت.العربيةوناتتعلم أىدافالتعلم ىي
 3مكونانيشغالنعمليةتعلماللغةمهاالطالبوادلعلمون.

منادلشاكل. أنواعسلتلفة من أبدًا الخيلو العربية اللغة تعلم فإن ذلك، ومع
ذلكإندونيسياختتلفمشاكلتعلماللغةالعربيةاليتيواجههااألطفالغَتالعربمبايف

عنمشكالتاألطفالالعربأوالناطقُتهبا.مليعودوايتعلموناالستماعوالتحدث،
 4ألهنممنذالطفولةأصبحوايتحدثونالعربيةبالفعل.

                                                             
1
Mustafa al- Ghalayin, Jami’ad-Durus al-‘abiyahjilid 1 (Beirut : Dar al-kutub al- ‘imiyah, 2005, 7 

2
Ibid..10. 

3
Fathur Rahman,Metode Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : Madani Media, 2015), 295 

4
Ibid...240 
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أىداف لتحقيق للعملية العام التقدم يف دور لو نظام من ادلكوناتىيجزء
العمليةالتعليميةاليتحتددصلاحأوفشلالنظام.لذافإنادلكونالتعليميىوأجزاءنظام

الطال ادلكونات تشمل التعليمية. والنهجالعملية ادلوضوع، أو وادلواد وادلعلمُت ب
 5،واألىدافالتعليميةوالتقييم.م،ووسائلاإلعالمأواألدوات،ومصادرالتعلواألساليب

بادلوارد العربيةبشكلجيد،جيبدعمها وادلوادالكافية.حىتديكنتعلماللغة
منبُتالعناصرالعديدةلتعلماللغةالعربية،يعدادلوضوعأحداألدواتادلهمةلتحقيق
يتمترتيبادلوضوعيفالكتبادلدرسية،وجيبأنيكون أىدافالتعلم.بشكلعام،
)الكتب ادلدرسية الكتب استخدام عامل يصبح مث غرضواضح. ادلدرسي للكتاب

لتعلمأمرًاملًحاأيًضا،ألندورهباإلضافةإىلادلعلمُتحىتاآلن،اليزالادلدرسية(يفا
 6أداةكافيةلتحديدصلاحالتعلم.

لتحسُتنتائجتعلمالطالب،منالضروريتوفَتكتابكامليفأيديالطالب
وتطبيقطرقجيدةلتعلمالكتبادلدرسية.ديكنتوفَتالكتبالدراسيةالكاملةيفأيدي

أطفاذلم،ال تناسباحتياجات اليت ادلدرسية الكتب اآلباء يشًتي طريق: طالبعن
ادلكتبات وتوفر الطالب، الحتياجات وفًقا ادلدرسية الكتب ادلدرسة مكتبة وتوفر

7ادلدرسيةأفضلاخلدماتللطالب.
إىلالطالبعلىذلكبناء اليتسيتمنقلها التعليمية ،جيبأنتستويفادلواد
م والكفاءاتمعايَت األساسية( الكفاءة )حالًيا الكفاءة مبعايَت صلة ذات مواد ثل

،وادلوادالتعليميةىيزلتوىالتعلمووضعمعايَتساسيةاليتجيبأنحيققهاالطالباأل
ادلذكور يتعلقالكفاءاتوالكفاءاتاألساسية فيما منحالطالبالدافعللتعلمأكثر، ة

السابقة ترتيببادلواد يتم وعم، معقد إىل بسيط من منهجي بشكل ومفيدادلواد لي
،وحتتويللطالب،وفًقالألوقات،ديكناحلصولعليهابسهولة،وجتذباىتمامالطالب

 8علىالرسومالتوضيحيةاليتجتذبالطالب.
                                                             

5
Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, (Jakarta : RinekaCipta, 2010, 20 

6
Kurniawati, Modul Pelatihan Pengembangan Bahan Belajar, Jakarta:2008,45 

(http://sumberbelajar.belajar, kemendikbud.go.id) diakses pada tanggal 10 Juli 2020 
7
Mahmud Yunus, Metode Khusus Bahasa Arab, ( Bandung: Hidyakarya, 2009, 77  
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،العديدمنادلعايَتمبايفذلكيفحُتأنالكتبعاليةاجلودةجيبأنتستويف
رعيةذاتالصلةةاليتدتتمناقشتهاالكفاءاتأوالكفاءاتالفجيبأنتتضمنادلاد
اخلريج قدرة اللغويةمبلف الصعوبات حيث من القراءة مستوى يكون أن وجيب ،

التعلمواجلوىرية على القدرة دلستوى للموادوفًقا ادلنتظم اإلعداد يكون مثجيبأن ،
 9التعليميةواضًحاومتماسكةوكاملةوسهلةالفهم.

ناسبة،فإنالكتبادلدرسيةادلدلوادالتعليمية،يفىذهاحلالةفيمايتعلقبإحلاحيةا
العربية بالنسبةلعمليةتعلماللغة ،حباجةإىلاالىتمام.سةالثانويةادلدردلستوى،وخاصة

ويرىالباحثونأنومنادلهمإجراءىذهالدراسةأماًليفمساعدةادلعلمُتوأولياءاألمور
عمليوالطال لدعم منها واالستفادة ذاتاجلودة الكتبالعربية تعلبعلىحتديد مية

.الثانويةسةادلدر،وخاصةعلىمستوىاللغةالعربيةيفادلدارس
رامىيمؤسسةتعليميةرمسيةحتترعايةوزارةماتبيالويةبدرالسالمسيكرالثانمدرسة

البحث.سببحصولالباحثعلىالدينيفمدينةماتاراماليتجعلادلؤلفموضوع
العنوانىوأنادلؤلفأرادمعرفةكيفيةاستخداممناىجالكتبالعربيةيف 0272ىذا

،بدرالسالمسيكرمارتيالماتاراملتعلماللغةالعربيةيفالصفالثاينبادلدرسةالصناعية
ذلكفهويتطلب،لاملمهميفالنهوضبعاملالتعليممثالسببالتايلىوأنادلنهجع

 .رسةودراسةعناستخدامهايفادلدفهًما
بالعنوان تبحثها أن جتذبالبحثة تلكالظواىر على كتابالاستخدام بناء

العربيةادلنهجالدراسي الثانويةبدرالسالمسيكربيالسةادلدريف0272دروساللغة
.0202/0207ماترامالعامالدراسي

  أسئلة البحثج. 
ادلدرسةيف0272كتابدروساللغةالعربيةادلنهجالدراسيلااستخدامكيف .7

 ؟رالسالمسيكربيالماترامبدالثانوية

                                                             
9
Mahmud Yunus, Metode Khusus Bahasa Arab, ( Bandung: Hidyakarya, 2009, 59 
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الدراسينهجدروساللغةالعربيةادلباالكتاستخداميفادلؤثرةالعواملىيما .0
للصفالثاينيفادلدرسةالثانويةبدرالسالمسيكربيالماترام؟0272

 البحثد. أهداف 
ادلدرسةيف0272كتابدروساللغةالعربيةادلنهجالدراسيلااستخدامدلعرفة.7

.رالسالمسيكربيالماترامبدالثانوية
الدراسينهجدروساللغةالعربيةادلباالكتاستخداميفادلؤثرةالعواملدلعرفة.0

للصفالثاينيفادلدرسةالثانويةبدرالسالمسيكربيالماترام.0272
 ةالبحث الفوائده. 
الناحيةالنظرية (أ

أنتضيفادلعرفةالعلميةالكنز،وحتديدايفتعلماللغةالعربية. .7
 أنيكونمرجعايفادلفرداتإتقاهنااللغةالعربيةاستخدمكتاباللغةالعربية. .0
 الناحيةالتطبيقية (ب

متابعة .7 يف ادلشاركُت الطالب روح دينحهم أن ادلتوقع من للطالب،
قادرة ىذه البطاقة وسائط صورة استخدام باإلضافةإىل التعلمفيالصف،

 علىإضافةلغةزلسنةللمفرداتالعربية.
يفللمدرسُت .0 وادلكونات ادلداخالت يف إدخاذلا يتم أن ادلتوقع من ،

 عربيةالتعلمإلضافةلغةإتقانادلفرداتال
تطويرللمدرسة .2 يف ادلسامهة بفكرة التربع خالل من عليها احصل ،

 مناىجالتعليملتحسُتجودةاللغةالعربية.
د البحث و حدو. 

 الموضوعي حدال .0
ددالباحثموضوعوكمايلى:حتيقالوتوقلةادلراجعوادلصادر،ونظراإىلض
،و0272العربيةادلنهجالدراسيكتابدروساللغةالاستخدامتريدالباحثةأنتبحث
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للصف0272الدراسينهجدروساللغةالعربيةادلباالكتاستخداميفادلؤثرةالعواملو
الثاينيفادلدرسةالثانويةبدرالسالمسيكربيالماترام.


 يمكانالحد ال .3

البحث ادلكانلقيام الباحثة الثانويةيعٍتللصفالثاينختتار بدريفادلدرسة
.سيكربيالماترامالسالم
 الزمني حدال .2

بدرالسالمسيكربيالاإلسالميةادلدرسةالثانويةحتتدالباحثةوقتالبحثيف
.0202يعٍتمدةاألسبوعُتيفشهريوليووأغسطسماترام

 ز. تحديد المصطلحات       
البحثيعٍت ىذا يف ادلصطلحات حتديد الاستخدامأما العربيةكتابدروس اللغة

نهجدروساللغةالعربيةادلباالكتاستخداميفادلؤثرةالعواملو0272ادلنهجالدراسي
للصفالثاينيفادلدرسةالثانويةبدرالسالمسيكربيالماترام.0272الدراسي

ح . الدراسات السابقة
البحثالعلميةادلتقدمةاليتتتعلقهبذاادلوضوعمنها:

7. ( مقّفي شافق بو قام الذي جبامعة0272البحث واتدريس الًتبية بكلية )
كتاب حتليل " ادلوضع حتت جاجايوجياكرتا كايل سونن احلكومية اإلسالمية
تعليماللغةلعربيةتأليفزلّمدطارقعزيزونوراخلالديةللصفالسابعةادلدرسة

م والنتيجة " ادلاّدة( ناحية )من احملمدية ىذاالثنوية أّن ىي البحث ىذا ن
 الكتابوفقااخلصائصادلقررةمنجهةادلاّدةومناسبةادلوادوشاملتهاودواعمها.

0. ( رمحاوايت ثاين بو قام الذي جبامعة0220البحث واتدريس الًتبية بكلية )
كتابتعليماللغةاستخداماإلسالميةاحلكوميةوايلسوصلومسارنجحتتادلوضع"

لعربيةتأليفد.ىدايةللصفالعاشرادلدرسةالعالية)منناحيةادلاّدة("والنتيجة
ادلنهج مبحتويات مناسبة الكتاب ذلك زلتويات أّن ىي البحث ىذا من
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منناحيةادلادةللصفالعاشر0220سنة0ادلقررأثبتووزيرالشؤونالدينيةمنرة
 ترتيبهاونظامها.ادلدرسةالعاليةوحسن

 ط. اإلطار النظري
 الكتاب المدرسي مراجعة عن (0
  يتعريف كتاب الدرس .0

ىوأحداألدواتاألساسيةالذيداخلمؤسساتالًتبيةعلىيكتابالدرس
مطبوعكما إنو الًتبية. ادلؤسسة أحد أيضا وىو وتعميمها. ادلعرفة اخلصوصلتداول

10تعرفةأغلبالبحوثالديداكتيكية،مرافقللتلميذداخلالفصلوخارجو.
اليتحتتلموقًعاجزًءامهًمايفعمليةالتعليموالتعلمأيًضاتعرفالكتابالدس

 صلاح التدريسحيدد التادلرتبطوالتعلم أىداف التدريسبتحقيق أنشطة وحيدد علم
11،لذلكجيبالنظريفموادالتدريسبعناية.والتعلم

 يهدف كتاب الدرس .3
بشكلغَتمباشر،فإنادلوادالتعليميةىيمادةداعمةيستخدمتعليميمصدر
تعملكمل.

 ادلواد تطوير )دليل والتعليم الًتبية لوزارة التابع ادلواد0222التعليمية تعمل ،)
 التعليميةعلىالنحوالتايل:

التعلم، .7 عملية يف أنشطتهم مجيع سيوجهون الذين للمعلمُت إرشادات
 .باإلضافةإىلكوهنممادةجيبتعليمهاللطالب

كإرشاداتللطالبالذينسيوجهونمجيعأنشطتهميفعمليةالتعلموكذل .0
جوىرالكفاءاتاليتجيبتعلمها.

قياس .2 أجل من إجراؤىا مت اليت سلرجاتالتعلم وإتقان اإلصلاز تقييم أداة
حتصيلاحلكاماألكفاءللطالب.

                                                             
 732(، ص، 7002عبد الحق مصنف، رهاناث الداغوجيا المعاصرة، دراست في قضابا التعليم والثقافت المدرسيت )أفريقيا لشرق، 
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تيسَتادلعلميفالقيامبالتعلم. .0
الدراسيمنخالل .5 متطلباتادلنهج مع تتوافق اليت التعليمية ادلواد توفَت

خلصائص ادلناسبة التعليمية ادلواد وىي الطالب، احتياجات مراعاة
 وإعداداتالبيئةاالجتماعيةللطالب.

 يفوائد كتاب الدرس .2
ىي:يفوائدكتابالدرسأّما
مساعدةالطالبيفتعلمشيء. .7
يوفرأنواعسلتلفةمنخياراتادلوادالتعليمية. .0
تيسَتادلعلميفالقيامبالتعلم. .2
حبيثتصبحأنشطةالتعلممثَتةلالىتمام. .0
حيصلالطالبعلىسهولةيفتعلمكلكفاءةجيبإتقاهنا. .5
حيصلالطالبعلىادلزيدمنالفرصللتعلمبشكلمستقل. .2
 دالتعليميةدلنعظهورادللللدىالطالب.توفَتأنواعسلتلفةمنخياراتادلوا .1

 يخصائص كتاب الدرس .0
 ىي:يخصائصكتابالدرسأّما
)رقمالكتابالقياسيالدويل(ISBNاحلصولعلىرقم .7
استخدامأسلوباللغةشبوالرمسي. .0
)معلوماتكائنادلسندادلوضوع(.SPOKاحلداألدىنمنىيكلاجلملة .2
مرتبةحسبخطةالتعلم. .0
إدراجاآلراءأواقتباسنتائجحرقالبحث. .5
التنحرفعنفلسفةمجهوريةإندونيسياادلوحدة. .2
ستيعابأشياءأوأفكارجديدة. .1
حتتويكلصفحةعلىنصصورةحبيثيسهلتعلمها. .0
 ىللديكآليةجلمعادلالحظاتمنالطالب. .1
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 12يأسس إعداد كتاب الدرس .5
يارىامنأصعباألموراليتيواجوادلسؤلُتعنيعتربإعدادادلوادالتعليميةواخت

الضوابط منادلعايَتو منالعمليتُتحيتاججملموعة وذللكألنأيا الربامجالتعليمية،
والشروطوادلواصفاتاليتبدوهناتصبحكلتامهاعمليةغَتعملية.

يقصدبأسسإعدادالكتابىىرلموعالعملياتاليتيقومهباادلؤلفإلعداد
كتابوقبلإخراجويفشكلوالنهائي،وطرحولالستخداميففصولتعليماللغة.

أية ينبغيأنتنطلقمنها علىثالثةجوانبمهمة وسنعتمديفذللكأيضا
ي:مادةأوكتابلتعليماللغةالعربية،ىذهاجلوانبى

 اجلانبالنفسي .7
 اجلانبالثقايف .0
 اجلانبالًتبوي .2

 3102عن المنهج الدرسي  مراجعة (0
  3102تعريف المنهج الدراسي  .0

 الواضح، الطريق ىو ومناىجواخلطةادلنهج الدراسة منهاج " ومنو ادلرسومة،
التعليموضلومها.وادلنهاجأيضاىوالطريقادلستقيمالواضح،ومجعوهنوج،ويقول:هنج

:هنجالطريق:بينوالطرقهنجا:أيوضحواستبان،ويقالأيضاهنجأمره،كمايقال
13وسلكو.

ا0272الدراسيمنهج يف تنفيذه مت جديد منهج الدراسيىو لعام
على0272/0270 القائمة ادلناىج سواء ، السابق للمنهج تطوير ادلنهجىو ىذا .

 منهج يسعى ، ادلسابقة يفىذه التعليمية. الوحدة ومنهج إىلزيادة0272الكفاءة

                                                             
12

 00(، ص. 7005طقيت بالعربيت، )الرياض : دار الغالي عبد الحميد عبد هللا، أسس إعداد الكتب التعليميت لغير النا 
13

Sofan Amri, Panduan Memahami Kurkulum 2013, ( Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya), 2009, hln. 
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غرسالقيماليتتنعكسيفادلواقفادلماثلةللمهاراتاليتيكتسبهاالطالبمنخالل
14.ادلعرفةيفادلدرسة

  3102تتابع المنهج الدراسي  .3
(حتققبإجراءاتالتطويرمنالتعليمthought currculumالتعليممنادلدرس) .7

 يفادلدرسةوالفصلمناجملتمع.
0. ( مباشرة التالميذ من التعلم و(learnet curriculumخربة خلفيتهم حسب

 خصائصتهموكفاءهتم.
 3102خصائص المنهج الدراسي  .2

بُتمنوسلوكالروحيواإلجتماعيواإلبداعيوالتعامليبالكفاءةتطويرالتوازن .7
 الفكريةواحلركية.

 تتحققالكفاءةبالكفاءةاجلوىريةوتفصلبالكفاءةاألساسيةيفادلواد .0
 تعطيالوقتالوسيعلتطويرالعواطفوادلعلوماتوادلهارات .2
حول .0 حالة أية يف وتطبيقها وادلهارات وادلعارف العواطف ادلدرسةتنمية

 واجملتمع.
 3102منهج الدراسي الهداف  .0

 يعٍت:0272نهجالدراسيادلىدافأما
وادلهارات (7 الصعبة ادلهارات بُت ادلوازنة خالل من التعليم جودة حتسُت

مواجهة أجل من وادلعرفة وادلهارات ادلواقف قدرة خالل من الشخصية
التحدياتالعادليةادلتزايدة.

لتنمية (0 كعاصمة وادلبتكرة واإلبداعية ادلنتجة البشرية ادلوارد وزيادة تكوين
األمةوالدولةاإلندونيسية.

إعفاءادلربُتمنتقدًنادلادةوإعداداإلدارةالتعليمية،ألناحلكومةأعدت (2
مجيعمكوناتادلناىجوالكتبادلدرسيةادلستخدمةيفالتعلم.
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احلكومةادلركزيةواحملليةوأفراداجملتمعبشكلمتوازنزيادةدورادلشاركُتيف (0
يفحتديدوضبطاجلودةيفتنفيذادلناىجعلىمستوىالوحدةالتعليمية.

التعليم (5 جبودة يتعلق فيما التعليم وحدات بُت الصحية ادلنافسة زيادة
 منهج لتطوير ادلرونة نح دتم ادلدارس ألن حتقيقو. وفًقا0272ادلطلوب

 15وحدةالتعليمواحتياجاتالطالبواإلمكاناتاإلقليمية.لظروف
 3102 الدراسي منهجالمكونات  .5

 الغرض .0
لإل متوازن منو تنمية ىو ىدفالتعليم يكون بأن البشريةويوصى مكانات

الروحيةوالالكليةوالشخصية ،فكريةوالشعورواحلساسيةاجلسدية،منخاللادلمارسة
 ادلسلم اإلنسان يفحياةحبيثيستمر النبيلة منحيثاإلديانوالشخصية يفالتطور

اجملتمعواألمةوالدولة.
 مواد التعلم .3

،الديكنفصلهاعنفلسفةونظريةدالتعليميةأوادلوادالتعليميةيفحتديدادلوا
 احلالةالتعليم ىذه يف تطويرىا. يتم منطقياليت بشكل التعليمية ادلواد ترتيب يتم ،

شك على تعميماتومنهجي مفاىيم، نظريات، مل: حقائق،، إجراءات، بادئ،
،تعريفاتوحروفجر.مصطلحات،أمثلة

 استراتيجية التعلم .2
التعلمللمنهجالدراسيمنخالل يفتتضحاسًتاتيجية اليتيتمهبا الطريقة

ادلدرسية،وكيفيةتنفيذالتوجيوواإلرشادوكيفيةتنظيماألنشطةالتدريس،وكيفيةتقييمو
ككل.

ىناكالعديدمنادلبادئاليتجيبأنيأخذىا0272الدراسينهجادليف ،
:،مبايفذلكونيفاالعتبارعندتنفيذالتعلمادلعلم

                                                             
15  M. Fadillah, implementasi kurikulum 2013 dalam pembelajaran SD/MI, SMP/MTS, dan 

SMA/MA, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014, 16 
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دتركزادلتعلمأ.
ب.تنميةإبداعالطالب

ج.خلقادلرحوالظروفالصعبة
احلركةد.حيتويعلىالقيمواألخالقوعلماجلمالوادلنطقوعلم

منه. متنوعة رلموعة تطبيق خالل من متنوعة تعليمية جتربة تقدًن
 16اسًتاتيجياتوأساليبالتعلمادلمتعة.

 3102تركيب المنهج الدراسي  .0
ادلنهجثالثةوىيالكاءةاجلوىريةوالكفاءة كانتادلصطلحاتاخلاصةيفىذا

التالميذللوصولإىلالكفاءةاخلرجيةاألساسيةودلؤشرات.الكفاءةاجلوىريةكطريقمبربو
الكفاءة لكل العمودي التكامل بو حتفظ الثانوية. ادلدرسة إىل اإلنتدائية ادلدرسة من

17األساسيةيفالفصل،ويًتتبعلىالكفاءةاألساسيةمثادلؤشرات.
أماالرمزوالتوضيحيفالكفاءةاجلوىريةكمايلي:

 -7KIانيةوتسميالكفاءةاجلوىريةاألوىلللروح .0
 -0KIالكفاءةاجلوىريةالثانيةلإلجتماعيةوتسمي .0
 -2KIالكفاءةاجلوىريةالثالثةللمعرفيةوتسمي .2
 -0KIالكفاءةاجلوىريةالرابعةلإلبتكاريةوتسمي .0

ادلواد من األساسية الكفاءة أنواع تربية خالل من جلوىرية الكفاءة تتحقق
تدرسيفالفصلفنتيجتهاتسمىبالكفاءةاللبيةوىيالتتقيديفالوثيقة.فأيّةادلادةاليت

ادلوادبلتدخليفأيادلوادألهناالتتمثليفادلادةادلعينة.وتتحققالكفاءةاجلوىرية
كلماحيتاجإليهاالتالميذغَتأنادلوادالدراسةتساىميفدعمالكفاءة.لذالكتصبح

 18ظماللكفاءةاألساسية.الكفاءةاجلوىريةمادةومكوناومن

                                                             
16

 Ibid…21 
17

Ibd...30 
18

Ibd...34 
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الكفاءة فتنظيم وأفقيا. عموديا األساسية الكفاءة تنظيم يف رابطة وىناك
األساسيةالعموديةىوارتباطالكفاءةاألساسيةيففصلبفصلأعالهحيتيؤدىإىل
وتنظيم التالميذ. اليتدرسها الًتكماتبُتالكفاءة تتابع بودود ادلبادئاراسية حتقيق

بالكفاءةالكفاءة الدراسية ادلادة يف األساسية الكفاءة ارتباط ىو األفقية األساسية
تثبيتكل األخرىيففصلواحدحىتتؤديإىلوجود الدراسية يفادلادة األساسية

منهما.
منهج البحثي.  
 نوع البحث .0

حبثنوعي،وىودراسةتستخدمالبشركأدوات،ويتمالبحثيعٍتىذانوع
موقفمعقولفيمايتعلقجبمعالبياناتاليتتستخدمبشكلعامالبحثتكييفهامع

يف النوعي.البحثالنوعيىوالبحثالذييتميزأولوخاصيةأنالبياناتمذكورة
حالةادلعقوليةأوكماىي)اإلعدادالطبيعي(دونتغيَتيفشكلرموزأوأرقام،بينما

نشطةأوعمليةالكشفعنسرشيءملتعٍتكلماتالباحثأساًساسلسلةمناأل
19يعرفبعدبالعملأوطريقةمنهجيةوىادفةومربرة.

تعمًقا وأكثر معلوماتأوسع على للحصول نوعًيا هنًجا الباحثون يستخدم
  حولادلوضوعاتاليتسيتمالعثورعلىإجاباتذلايفاألطروحةالالحقة.

 حضور البحث .3

 حضور البحث مكان يف والبياناتالباحث النتائج حلصول ىام مفتاح
البيانات حصول يف عامل الباحث ألن ليسحضور.الصحيحةالصحيحة الباحث

لإلشًتاكلكنلينظرأحوالواألفعالأواألشياءالىتتتعلقبالبحث.حىتوجدالباحث
ادلعتوماتوالبياناتاحملتاجةإليو.


 

                                                             
19

  Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,  Malang: UIN Maliki Press, 

2010, 175-176 
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 موقع البحث .2
الثانويةبدرالسالمسكربيالمباترام،ادلدرسةادلكانالذياختارالباحثىوأما

الباحثباختيارىذا كانيقعيفمدينةماترامتنغارالغربية.والسبابالذييدفعإليو
مدرسة ألن : السالمادلدرسة ادلبدر الباحثدارسأحد ادلكان وختريحقريبمن ،

الباحث فذالكقام الباحثمنها. : البحثعن كتابدروساللغةالاستخدامفيو
ادلنهجالدراسي الثانويةيف0272العربية العامادلدرسة بيالماترام السالمسيكر بدر

 .0202/0207الدراسي
 بيانات البحث و مصادرها .0

إنمصادرالبياناتتنقسمإىلقسمُت،مهاادلصدراألساسيوامصدرالثانوي.
 المصدر األساسي .0

األساسيىواحلصولعلىبياناتأيمباشرةمنادلالحظاتادلصدر
موضعالبحثمنخاللمرابقةوحتليلالبيانات.

 المصدر الثانوي  .0
ادلصدرالثانويىوالبياناتاليتمتاحلصولعليهامنخاللإدبيات،
يتعلق فيما واألدباآلخر الكتابواجملالتوالصحفواإلنًتنت، من سواء

ويستطيعأنتدعمادلصدراألساسي.مبوضوعالبحث،
البحثإن  األساسييفىذا رئيسادلصدر العربية، يعٍتمدرساللغة

يعٍتتوثيقوادلصدرالثانوييفىذاالبحثادلدرسة،مدرسآخروادلوظفُت
األنشطةوىويةادلدرسة.

 أسلوب جمع البيانات  .5

البحثمننوعالبحثالكيفيحيتاج الواقعة.فينبغيإىلالبياناتنظرإىلىذا
و حيضر أن للباحث ليصل مباشرة البحث ادليدان إىل البياناتادلعلوماتينزل و

.الصحيحةوأنيستخدمالباحثالطرقاليتحتتاجإتيهاجلمعالبياناتادلتعلقة
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فيمايلي:ةاستخدمهاالباحثومنتلكالطرقاليت
 المالحظة أ(

ادلالحظةىيأداةجلمعالبياناتتتممنخاللادلقاربةوتسجيلاألعراضهاشلا
كانتادلالحظةتتكونعلىنوعانىي:ادلالحظةاإلشًتاكيةوادلالحظةغَت20يبحثو.

اليوميةالذييبحثوأو اإلشًتاكية.ادلالحظةاإلشًتاكيةىياشًتكالباحثيفعملية
ادلالحظةغَتاإلشًتاكيةىياليشًتكالباحثيفعمليةاليوميةمعامصادربياناتوأما

21الذييبحثو. الباحثطريقة يستخدم يففبذلك، ادلباشرة أيادلالحظة اإلشًتاكية
 إثناءمجعالبياناتوادلعلوماتحلصولعليالبياناتوادلعلوماتالواضحة.

 ادلنظمةادلالحظة (7

ىةادلالحظ تادلنظمة مت مالحظات منهجي،ي بشكل صميمها
مالحظتو سيتم ما ادلنظمةحول ادلالحظة تنفيذ يتم لذلك وأين. ومىت ،

22.عندمايعرفالباحثعلىوجواليقُتماىيادلتغَتاتاليتجيبمراقبتها
 غَتادلنظمةادلالحظة (0

بشكل إعدادىا يتم ال مالحظات ىي ادلنظمة غَت ادلالحظة
 ىذا جيبمراقبتو. ما حول مامنهجي بالضبط يعرفون الباحثُتال ألن

يستخدمالباحثون،الممالحظتها.عندإجراءادلالحظاتاألشياءاليتسيت
23.،ولكنفقطيفشكلعالماتادلراقبةأدواتمعيارية

كانتعلى  ألنالباحثة ادلنظمة ادلالحظة الدراسة الباحثيفىذه استخدم
دروساللغةالكتباستخدامباصةفيمايتعلقيقُتمنادلتغَتاتاليتدتتدراستها،خ

ادل يف0272الدراسيجنهالعربية وادلثبطة الداعمة دروسباالكتاستخداموالعوامل

                                                             
20

Kholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metode Penelitian ( Jakarta : Bumi Aksara,2004)h.70 
21

Sugiyono, Metode Penelitian  Kualitatif dan Kuantitatif, ( Bandung, alfabeta, 2017)h. 145 
22

 P. Joko Subagiyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Peraktek, Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2006, hal. 63  
23

  Laxy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda Karya,  2009, Halm.35 
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للصفالثاينيفادلدرسةالثانويةبدرالسالمسيكر0272الدراسينهجاللغةالعربيةادل
بيالماترام.

ب( المقابلة 
 شخصُت اتقاء ادلقابلة أكثر البيانات،أو لتأكيد سلتلف وقت وادلراديف

طريق البياناتعن مجع طريقة ىي اليتبادلقابلة جانبواحد واجلوابمن سؤال
وادلقابلةأنواعمنها:24تؤدىبالنظاموعلىأساسأىدافالبحث.

ادلقابلةادلنظمةىيطريقةالبياناتفيهايسألالباحثالشخسالذييقابلو .7
 إجاباتزلددةبالسؤالاحملدودةأيضا.أسئلةيطلبمنو

دليل .0 الباحث يستعمل ال الىت ادلفتوحة ادلقابلة ىي ادلنظمة غَت ادلقابلة
 ادلقابلة

اإلجابات تكون مفتوحة،و أسئلة الباحث يستعمل لكن البيانات جلمع
25زلتوحة.

مةيفىذاالبحث،يقومالباحثادلقابلةوغَتادلنظمة.فتسمىادلقابلةادلنظ
ألنالباحثقدمجعوأعداألسئلةاليتسيقدمهاإىلمستوجب.وتسمىادلقابلةغَت
ادلنظمةألنالباحثسيلقياألسئلةاليتتتعلقبالبحثعلىاألموراجلارية،حلصول
البياناتالحظوالباحث.ادلقابلةمعادلعلماللغةوكذلكالطالبالذينيتعلمونفيو

قابلةاليتجهزهالباحثمنالبداية.وابياناتادلرجوةمنىذهطبعاباستخدامدليلادل
 الطريقةىيالبياناتاليتتتعلقوتًتالطبالعالماتاحلقيقية.

 ج( الوثائق  
اليكتفيالباحثباستخداممنهجادلالحظةوادلقابلةفحسب،بلالبدتو

ادلنهج هبذا ويقصد التوثيق. منهج وىو آخر منهجا يستخدم أن حيصلمن أن

                                                             
24

  Ibid …222  
25

  Ibid …138-140 
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واجملالت، والصورة، الكتاب، مثل ادلكتوبة، ادلعلومات أو البيانات على الباحث
26وغَتذلك.

ادلدرس يفىذا البياناتادلكتوبة جلمع الطريقة الباحثىذه كمثلاستعمل ة
.أحوالخاصةيفالتوثيق

 تحليل البيانات .6
 ادلعلوماتمتوفرة، البياناتفتصبح مجع عملية تنفيذبعد الباحثيف يبدأ

حتليلالبياناتوتفسَتىا.فعمليةحتليلالبياناتيفىذااألمورىيتنظيمالبيانات،
وترتيبها،وتقصيمها،وتفصيتها.

أماأسلوبحتليلالبياناتاليتيقومالباحثىويتعلقمباعرفميليسوىو
27برمُت،أنحتليلالبياناتبثالثةأعمالىي:

(Reduction)البياناتحد .7
حدالبياناتىيقياماخلالصةعنالبياناتاليتقدأخذالباحثيف
حدالبياناتيصور ميدانالبحثباختياراألمورادلهمةأواألساسية.هبذا
حيتاج البياناتاألخرىوتركيزىا الباحثجلمع يسهل و البياناتالواضحة

الباحث
 البياناتتعريط .0

لسوغيونو. حبثالكيفي كتابمنهج الباحثمن يفهم أن28ِّشلا
على يهسل حىت ملّخص بشكل البيانات تسجيل ىي البيانات َتعِرضم

الباحثفهمالبيانات.
 ) verivicationأخذالنتيجة .2

برمانىي ميلسوىو البياناتعند يفأسلوبحتليل الثالثة اخلطة
وت البيانات حد عملية بعد يأحذالنتيجة. الباحث أخذ عريضالبيانات،

                                                             
26

 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2017, Halm. 115 
27  Ibid..117 
28

Sugiyono, MemahamiPenelitianKualitatif ( Bandung: CV. Alfabeta, 2014) h.95 
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النتيجةلبحثعلمي.إذَكاَنتالبياناتالتتغَتبعدعودةالباحثإىلميدان
.البحثفتكونتلكالنتيجةالصحيحة

ك. النظامية البحثية
البحثيعٌتاألولأساسيةالبحثمكّونمن: النظاميةالبحثيةيفىذا أما

افلبحث،نوافعالبحث،حتديدالبحثومكانخلفيةالبحث،أسئلةالبحث،أىد
مكّون النظري اإلطار الثاين و السابقة، الدراسات ادلصطلحات، حتديد البحث،

،يكتابالدرس تعريف،استخدامىدفتعريفكتابالدرس،،استخدامتعريفمن:
تعريف ،يأسسإعدادكتابالدرس،يكتابالدرس،خصائصيكتابالدرسىدف
تركيبادلنهجالدراسي0272الدراسيادلنهج :منهجالبحثمكّونمن،0272،

حتليل طريقة لبيانات، مجع البيانات،طريقة مصادر البحث، موضوع البحث، نوع
البيانات، صحة ضمان طريقة لألنشطة البيانات، الزمنية اجلداول البحثية، النظامية

للصفالثاينيفادلدرسة0272راسياستخدامالكتابدروساللغةالعربيةالدالبحثية،
الكتابدروساللغة يفاستخدام العواملادلئثرة بيالماترام، السالسيكر بدر الثانوية

وللصفالثاينيفادلدرسةالثانويةبدرالسالسيكربيالماترام،0272العربيةالدراسي
الثالث  الدراسيمكّونمنادلناقسة العربية الكتابدروساللغة استخدام :0272

للصفالثاينيفادلدرسةالثانويةبدرالسالسيكربيالماترام،العواملادلئثرةيفاستخدام
يفادلدرسةالثانويةبدرالسالللصفالثاين0272الكتابدروساللغةالعربيةالدراسي

ع.وادلصادروادلراج،اإلقًتاحت ،اخلالصة:ّونمنمكاخلادتةوالرابعسيكربيالماترام،
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 ل. الجداول الزمنية لألنشطة لبحثية
 

 
 
 قم
 

 
 

 األنشطة

 الشهرو األسبوع

 فبراير يناير ديسمبر نوفمبر
0 3 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 

            x XXX صناعة الخطة البثي .0
           x     خطة البحثمدارسة .3
     XXxxxx      جمع البيانات .2
   xx            تحليل البيانات .0
 xX              تصنيف تقرير البحث .5
x                المناقشة .6
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 الفصل الثاني
 لبيانات عرض ا

 
 كر بيال ماتراميمدرسة الثانوية اإلسالمية بدر السالم س معاصورة  (0

  تاريخ إنشائها مدرسة الثانوية بدر السالم سكر بيال ماترام .0
قالإنمؤسسةالتسناويةاإلسالمية،حكيمجتلىنتائجمقابلةمعاحلبناءع

بدرساهللالتعليميةىيمؤسسةأسسهااألستاذجاللالدين.مدرسةتسناويةاإلسالمية
ينبعوجود النظاميُت. والتعليم التعليم توفر دينية تعليمية التعليمىيمؤسسة بدرسالة

ةاإلسالميةبدرسادلدرسةمنمرفقتعليميبسيطللغايةيفذلكالوقت.مدرسةتسناوي
،وكان7100مايو70اهللسيكردفاعاعنمنطقةمطارام،مدينةمطارام،بدأتيف

وبدعمم7102يسيىوجاللالدين.بعدعامالرائدالرئ ناجملتمع،متبناءمرفق،
غرفتعلمزللية5أفدنةمع72،وىومدرسة،علىمساحةأرضمساحتهاتعليمي

هللسيكردفاعًاعنمنطقةزلليةواحدة.ادلدرسةاإلسالميةبدرسارلهزةبغرفةمدرسُت
ممطارام افتتحتمدينة وافتتحتيف، 72طارام 7100أكتوبر حتتاسم مدرسة،

29الثانويةاإلسالميةبدرالسالمسكربيالماترام.
 هوية المدرسة .3

اممدرسةالثانويةاإلسالميةبدرالسالمسكربيالماتر:اسمادلدرسة
NPSN / NSM 

NPSN/NSM :52002021/0705017220220
مدرسةالثانويةمستوىالتعليم:

 حالةادلدرسة:خاصة
 ةموقع المدرس .2

ماترامادلصطفىسكربيالسلطانقهرالدين،جالنالعنوان:
فندباساسمالبيئة:

                                                             
29

 Dokumen Madrasah dikutip pada tanggal 25 Juli 2020 
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كرنكفولالقرية/ادلنطقةالفرعية:
02772الرمزالربيدي:

ربيال:سكادلنطقة
2.2222/2.2222خطالعرض/خطالطول:

 بيانات المدرسة التكميلية .0
-االحتياجاتاخلاصة:
 )بديل(.7120/2/0275/210/22PPقرارإنشاءادلدرسة:د.
-تاري مرسومالتأسيس:

(NW)حالةادللكية:مؤسسةهنضةالوذان
wx.84.127Ta /702/7مرسومتصريحالتشغيل:

7100أكتوبر72تاري مرسومتصريحالتشغيل:
002A / BAP-SM / KP / XII / 2015آخراعتمادلالعتماد:

0275ديسمرب02تاري االعتماد:
ب:حالةاالعتماد/التصنيف

7-2020510-22-727 :رقمحساب
اسمالبنك:بنكادلنديري

مدرسةالثانويةاإلسالميةسكربيال:احلسابباسم
:نعمزلمدبنسلمان

0م502مساحةاألرضادلملوكة:
030م2مساحةاألرضغَتادلملوكة:

 االتصال بالمدرسة .5
225151-2212رقماذلاتف:
-رقمالفاكس:
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mtsbnw@gmail.comالربيداإللكًتوين:
-موقعالكًتوين:

 البيانات الدورية .6
فئةادلنطقة:
فولت122الطاقة:

Telkom Indihome:اإلنًتنتالوصولإىل
:الصباحوقتالعملية
PLN:مصدرالطاقة
-:شهادةاأليزو

 الرؤية والرسالة .7
:التميزعلىأساساإلديانوالتقوىالرؤية

:الرسالة
.تكوينجيلمتميزيفاإلصلاز.7
.تنفيذالتعليمادلتكاملوادلستمر.0
.تعميقفهمالقرآن.2
بالنحووالشرفكأداة..تنميةادلعرفة0
تعزيزأخالقالكرامةبالتعليمواالمتياز..5
.تعظيمقدراتالطالبمنخاللاألنشطةادلختلفةكالفنونومسابقات2

 البحثعنادلواىبوغَتىا.
 عدد الطالب في آخر سبع سنوات .8

الصف  العام الدراسي
 السابع

 عددالصف التاسعالصف الثامن

0277/0270205222771
0270/0272222052770
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0272/0270002220772
0270/0275050001720
0275/0272220502721
0272/027101200510
0271/027020012011

 

 المدرسة غرفةبيانات .9
 معتدل مكسور حسنا عدد الغرف نوع الغرفة الرقم
-- 7ناظرادلدرسة7
-- 7االدارة0
-- 7غرفةادلعلمُت2
-- 0 الدراسةغرفة0
-- 7مكتبة5
-- 7سلترب2
-- 2احلمام1
-- 7مستودع0

 
 المرفق و البنية التحتية .01
نوع المرفق و البنية  الرقم

 التحتية
 معلومات عدد

 72مكتبادلعلم7
 72كرسيادلعلم0
 772كرسيالطالب2
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 7خزانة0
 0رفالكتب5
 0كنبة2
 0واجهةاحملل1
 0احلاسوب0
 2طابعة1
 0فراش72
 0التلفاز77
 0ميكروفون70
 0كشافضوئي72
 0رصاصة70
 0مضربتنس75
 2الكرة72
 5الرمح71
 7الضخم70
 775الطالبمكتب71
 0أدواتادلمارسة02
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       التنظيمي للمدرسةالهيكل   .11
     

  

 اللجنة
 زلمدسويف

 المدرسةئيس ر 
 جحتكيمااحل

معلمي 
 المادة

 نائب المنهج
 إستيارة

 نائب الطالب
 ناايولي

 االدارة
 نىاويجارم

 امامفرما

 امينة صندوق
 حسناحلطا

ئيس ر 
 كتبةالم

 

 مدرس الصف السابع
 ىَتينويت

 أ مدرس الصف الثامن
 ارصحنسلما

 ب مدرس الصف الثامن
 نىاويجارم

 تاسعمدرس الصف ال
 نىاويجارم

 

 الطالب
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 مخطط مبنى المدرسة .03

 

 
 

 

 






للصف  3102الداسي   الكتاب دروس اللغة العربية المنهج استخدام  (3

كر بيال ماترام العام الدراسي يبدر السالم سالثاني في المدرسة الثانوية 
3131/3130. 
اللغةالعربيةللصفلمييفتع0272الدراسينهجادلدلعرفةكيفيةاستخدام
 يف ةرسدادلالثاين بيال سيكر السالم بدر ادلماترامالثانوية يستخدم طريقة، ؤلفون

وادلقابلة يتعلقمبفهومادلالحظة ادلعلمُتفيما باستخدام وسيتمشرحالبياناتادلتعلقة ،
 منالتخطيط0272منهجاستخدام بالكامل، العربية التنفيذوالتقييميفتعلماللغة ،

 علىالنحوالتايل:
 التخطيط .0

ادلقابالت نتائج  من جوىان ارمي مع العربية( اللغة قبل)مدرس وأعدىا
(.RPP)نهجوخطةدرس.ادل،يفشكلميالتعل


 
 

غرفةالصف مستودع
الثامنغرفةالصف

 غرفةاالدارة غرفةرئيسادلدرسة غرفةالصفالسابع

 ادلعلمُتغرفة

 غرفةالصفالتاسع.ب

 غرفةالصفالتاسع.أ

 محام

 سلتربالعلومالطبيعية مكتبة

 مقصف

 
 موقف
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 التنفيذ .3
يطالذيالتطبيقلتصميمالتخطىذاالتعليقىومرحلةاالستخدامأومرحلة

مالتشغيلينفسو.يفىذه،وجوىرمرحلةالتنفيذىونشاطالتعلمتإجراؤهبواسطةادلعلم
وأساليب،يقومادلعلمبإجراءتفاعالتالتدريسوالتعلممنخاللاسًتاتيجياتادلرحلة

إىلاستوتقنياتالتعلمادلختلفة باإلضافة و، منالوسائط. المعذلكخدامرلموعة ،
يزالاستخدامالوسائطنادرًا.

التدريسوالتعل السالملصفالثاينلميتنفيذأنشطة بدر الثانوية يفادلدرسة
خل،ويتمتنفيذىاداماليتأعدىايتتوافقتقريًبامعخطةتنفيذالتعلسيكربيالماترام

،قائقيفالساعةد72قةيفأقلمندقي05×0،أيالصفوفووفًقادلتطلباتالوقت
ويفالوقتنفسود25×0أي لكلاجتماع. تمعقداالجتماقيقة لوجو، عاتوجًها

أدناهسيشرحادلؤلف،وتتكونمنعدةمواضيعوموضوعاتفرعية.مرتُتيفاألسبوع
التدريسوالتعل السالمسيكرميفالصفالثاينيتنفيذأنشطة بدر الثانوية يفادلدرسة

ألساسيةاليتتتكونمن)ادلراقبة،وتتكونمناألنشطةاألوليةواألنشطةابيالماترام،
 ،واألنشطةالنهائيةأواخلتامية.طرحاألسئلة،التجريب،االرتباط،التواصل(

 أولية .أ
 من الثاين الصف يف الكاتب أبداىا اليت ادلالحظات نتائج على يفبناء

بيالماتر السالمسيكر بدر الثانوية ادلدرسة افتتحادلعلمام األولية كالعادةيفاألنشطة
التعلمبقراءةادلصحف الدرسبالتحيةوالصالةمًعابقيادةأحدالطالبجبدية،مثبدأ
ادلختاربطالقةوصحيحة،عالوةعلىذلك،يظهرادلعلماالستعدادالذايتمنخالل

وادلقاع واألوضاع ادلالبس نظافة من والتحقق احلضور ورقة األنشطةملء حسب د
وادلواضيع بادلواضيع تتعلق تواصلية أسئلة ادلعلم يسأل الطالب، حتية بعد التعليمية.

ادلثالحول علىسبيل حولالفرعية، قواعد عن عبارة وىي ، البياناتالشخصية :
مع العربية وادلعرفاتباللغة الناكَتوه أمساء من العديد ذكر مع ومعرفة، ناكروه إيسيم

بعدأنينتهيادلعلممنطرحاألسئلة،ينقلادلعلمالكفاءاتواألىدافاألساسيةأمثلة.
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اليتيتعُتحتقيقهافيمايتعلقبادلواضيعوادلواضيعالفرعية،وموضوعالبياناتالشخصية
وادلناقشة واالستماعوطرحاألسئلة ادلالحظة اليتتشمل األنشطة مراحل من والعديد

النشاطاألويلوالتواصلعنطريقنقل معىذا واختتامها. عليها والرد نتائجادلناقشة
31دقيقة.75سيستغرق

األنشطةاألساسية  .ب
والتعل التدريس نشاط ىو األساسي أنشطةيالنشاط يف حيدث. الذي م

يرىيفادلدرسةالثانويةبدرالسالمسيكربيالماترامالتدريسوالتعلميفالصفالثاين
،والذييتضمنأنشطةادلراقبة0272ةالتعليميةتتماشىمعمنهجالعمليالكاتبأن

،سيشرحادلؤلفونمراحلقشةوالتواصل.دلزيدمنالتفاصيلواالستماعوطرحاألسئلةوادلنا
يفادلدرسةالثانويةبدرالسالمسيكربيالماترامعمليةتعلماللغةالعربيةيفالصفالثاين

ىيكالتايل:
مراقبة .7

ادلالحظة أنشطة حوليف مادة أواًل يقدم ادلعلم أن ادلؤلف يرى ،
لكلمن النحو نكالشخصيةالبياناتويشرحقواعد إىلمعرفةورةاسم جنًبا

،وينتبهونإىلالطالبويستمعونفقطإىلادلواد،بينمايراقبجنبمعاألمثلة
رفعت.معرفةواسمنقرةالفرقيفالعالماتعلىكل

اليزالىناكالومعذلك منالطالبالذينالينتبهون، ،خاصةعديد
للطالبالذيناليفهمون.إهنمينظرونفقطإىلأصدقائهمجبانبمنيفهمون

بالفعل.
 اسأذلا .0

،وحتديداًسئلةحولادلواداليتمتتسليمها،يطرحادلعلمأبعدتسليمادلادة
،والعكسبالعكسطالبللمعرفةواسمنكرةحولالشخصيةالبياناتوحول
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اليت أيعنيطلبالطالبادلواد الشخصيةالبيانات، حول اسماليفهموهنا
للمعلم.معرفةونكرة

نشطُت.نظًرا،اليكونالعديدمنالطالبيفنشاططرحاألسئلةىذا
جتانسالطالب لعدم طرح بعضالطالبفقطعلى جترأ يفحُتاألسئلة، ،
الصمت.اختارالباقونالتزام

 التجربة .2
النشاطالتجري بعدةيفىذا يقسمادلعلمالطالبإىلعدةرلموعات. ،

ذلك،يوجوادلعلمالطالبإىلذكرسلتلفأمساءالناقروهوادلعرفاتوجعلأمثلة
اجلملباللغةالعربيةسواءبشكلفرديأويفرلموعات.

لرغممنأن،علىاالينشطسوىالطالبالذينيفهمون،الةيفىذهاحل
األصدقاءألولئكالذينالادلعلميطلبطرحأسئلةأومناقشةمعرلموعةمن

لكنهيفهمون عندسؤاذلم، الصمت، خيتارونالتزام زالوا فإنسببهمىومما ،
صعوبةتعلماللغةالعربية.

 الرابطة .0
احلالة بُتالطالبوالطالباالرتباطيفىذه تفاعل يفحُتأنىو ،

النشاطيناقشونقواعدليسسوىمراقبلسَتادلناقشةعلمادل ،لذلكيفىذا
اسيمالناكَتوهوادلعرفات.

 االتصاالت .5
فيم القواعد حول ادلناقشة نتائج الطالبيقدمون أن ىو ىنا االتواصل

لعروضبعضهمالبعض،ويكملون،،ويستجيبونيتعلقبإسمالناقورةوادلعرفات
ويدحضون ويؤكدون، وختتتم رلموع، ذلككل على عالوة ادلناقشة. نتائج ،ة

الطالبحولادلوادالنحويةفيما يقدمادلعلمتفسَتاتإضافيةوتعزيزاتيقوذلا
باسمنكرةومعرفة.يتعلق
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إهناءاألنشطة .2
،خيتتمادلعلموالطالبجوىرالدرساخلاصبادلواديفىذاالنشاطاألخَت

 تقييمًيا اختبارًا أيًضا ادلعلم يقدم وادلعرفات. بالناكَته ادلتعلقة للموادالنحوية
ادلتعلقةبإسيمنكر معالواجباتالشفهيةوادلكتوبةوالواجباتةومعرفةالنحوية

موإهناءعمليةالتعلممنادلنزليةوحيفزالطالبعلىأنيكونوارلتهدينيفالتعل
خاللقراءةرللسكفارةالصالةوقولالتحيةاخلتامية.

التقييمج.
التقييم أو التقييم عملية ،يف العربية(استخدم اللغة )مدرس جوىان ارمي

،وىي:تقييمائجتعلمالطالبيفثالثةرلاالت،وىومقياسمهملنتالتقييمالسمعي
،ومعذلك،يفالعمليةنفسها،اليزالجيدصعوبة،وفًقالووادلهارات.ادلواقفوادلعرفة

،وبالتايلمليكنالتقييمىواألمثل.كانكثَتًاومعقًدا0272يفمنهجفإنالتقييم

خدام الكتاب دروس اللغة العربية المنهج الدراسي المؤثرة في است العوامل  (2

سيكر بيال ماترام العام  للصف الثاني في المدرسة بدر السالم 3102
 .3131/3130الدراسي 

،وذلكألناجلهوداليتتبذذلاادلدرسةلمىوجوىراألنشطةيفادلدرسةيلتعا
التعلملكلطالبيأخذالتعلم.حيثيعملالتعلميفبعض هتدفإىلصلاحعملية

لوجودعوام،فهذابسببلوأحيانًاليسعلىالنحواألمثلاألحيانعلىالنحواألمث
العربيةدلنهج،ماحدثيفاستخدامالكتبادلدرسيةتؤثرعلىىذهاألنشطة.وبادلثل

 .ادلدرسةبدرالسالمسيكربيالماتراميفللصفالثاين0272
للصفالثاين0272العواملادلؤثرةيفاستخدامالكتبادلدرسيةالعربيةدلنهج

بالشكلاألمثلبسببمليتمتشغيلبيالماتراميفادلدرسةالثانويةبدرالسالمسيكر
عدةأمورعلىالنحوالتايل:
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 عامل المعلم .0
يفعمليةتعلماللغةالعربية0272يفاستخداممنهجالكتبادلدرسيةالعربية

،مدرستعليماللغةالعربيةكربيالماترامالسالمسيبدر يفادلدرسةالثانوية للصفالثاين
يفادلدرسةىوعنصرحاسمللنجاحيفالتعلمالذييتممتابعتووتنفيذهيفالصفالثاين

ارميجوىان)مدرساللغةالعربية(كماعربعنهاكربيالماترامالسالمسيبدر الثانوية
:

العربيةدلنهج الثانويةيفللصفالثاين0272"استخدامالكتبادلدرسية بدر ادلدرسة
االستخدام حتديد يف مهم عنصر ىو عربية، لغة مدرس ماترام، بيال سيكر السالم

 دلنهج العربية ادلدرسية للكتب ىم0272الناجح العربية اللغة مدرسي وذلكألن .
معلمونيفهموندروساللغةالعربيةاليتيتمتطبيقهاىنا.إذاكانادلعلماليريدحًقا

 منهجحتقيق جيب0272النجاحيفاستخدام فعندئذ العربية، اللغة تعلم يفعملية
على ذلك يؤثر احلالة، ىذه يف األمثل. بالشكل تشغيلها عدم أو األنشطة حتقيق

السالمبدر يفادلدرسةالثانويةيفعمليةتعلماللغةالعربيةيف0272استخداممنهج
32."سيكربيالماترام،اليتأقودىاحالًيا

أعاله الوصف العربيةمن ادلدرسية الكتب استخدام مالحظة ديكن ،
السالمسيكربدرادلدرسةالثانويةيفعمليةتعلماللغةالعربيةيف0272الدراسيدلنهجا

،مدرساللغةالعربيةعاملمهم.ماترامبيال
العرلكنيفالواقع ،على0272بيةنفسوجيدصعوبةيفمنهج،اليزالمدرساللغة

 منهج على تدريباتسلتلفة وأجرى حضر قد ادلعلم أن من يفولك0272الرغم ن
احلاجحتكيم:،كماعرباستخدامواليزالجيدصعوبة

 العربية ادلدرسية الكتب منهج استخدام يف0272"يف العربية اللغة تعلم عملية يف
 الثانوية بيالبدرادلدرسة عربيةكنتالأزالماترامالسالمسيكر بصفيتمدرسلغة ،

منهج أثناءالتقييم،بدأ منبدايةالدرسحىتالنهاية،لذلكبصفيت0272مرتبكة
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التقييميفمنهج ألن يفذلك، وجدتصعوبة من0272مدرًسا بالفعلأكثر كان
33"نهجمستوىالوحدةالتعليميةادل

مالكتبادلدرسيةالعربيةيفمنالوصفأعالهديكنناأننرىذلكيفاستخدا
حلاج،كمدرس،اليزالاادلدرسةالثانويةيفعمليةتعلماللغةالعربيةيف0272منهج
،0272نأنوحضرتدريباتحولمنهججيدصعوبةيفالتقييم.علىالرغممحتكيم

ىنا يزال ال أنو العقباتيفاستخداموإال من العديد منهجك لتقييم التحضَت مثل ،
0272.
 عوامل الطالب .3

باإلضافةإىلاجلهوداليتيبذذلامدرسواللغةالعربيةاجلادونيفاستخداممنهج
العربية0272 تعلماللغة أحيانًايفعملية عاملحاسميؤثر فإنالطالبىمأيًضا ،

 يفيفعمليةتعلماللغةالعربيةاليتيتبعهارئيس0272الدراسينهجادلعلىاستخدام
.ماترامادلدرسةالثانويةبدرالسالمسيكربيال

ماترامادلدرسةالثانويةبدرالسالمسيكربيال يف،الطالبباإلضافةإىلذلك
الدراسينهجادلىوأحدادلكوناتاليتديكنأنحتددصلاحأوفشلادلدرسةيفاستخدام

حتكيم)رئيسادلدرسة(:احلاجيفعمليةتعلماللغةالعربية،وىذاماعرب0272
يفعمليةتعلماللغة0272"بصرفالنظرعنعمليكمدرستربوييفتطويرمنهج

لكنبسبب،ويفاالستخدامالناجحذلذاادلنهج،يعدالطالبأيًضاعاماًلمهًماالعربية
ادلتجانسة االاخللفياتغَت ادلدرسة البعضمن يأيت االبتدائية، ادلدارس ومن ،بتدائية

لذلكاليفهمكلالطالب.دروساللغةالعربيةحىتىماليتابعونالتعلمحًقا"
الوصفأعاله صلاحمنهجمن يفحتديد للغاية مهًما الطالبعاماًل يعد ،
0272 اليتيتمتنفيذىا العربية تعلماللغة السالم يفيفعملية بدر  الثانوية ادلدرسة

.ماترامسيكربيال
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 المرافق والبنية التحتيةوامل ع .2
التحتيةمنالعواملادلهمةيفالتعليم،وذلكألنادلرافق تعتربادلرافقوالبنية

 والبنيةالتحتيةاجليدةستدعمبالتأكيدخلقظروفتعليميةجيدةأيًضا.
ادلؤلفيف إىلنتائجادلالحظاتاليتقدمها ،0202أغسطس72استناًدا

،وديكنماترامغَتكافيةادلدرسةالثانويةبدرالسالمسيكربيال تيةيفادلرافقوالبنيةالتح
،وعدموجودادلختربات.لذلكاللاالفتقارإىلوسائطالتعلممالحظةذلكمنخال

،فإنىواألمثل.ومعذلك0272اسمنهجديكنالقولأنتعلماللغةالعربيةعلىأس
األخرى ادلرافق التعلم أدوات مثل ادلدرسية، للكتب التعلم وموارد ادلكتبات وغرف

فاتمنأجلحسنسَتوالقواميسكافية.ستستمرادلدرسةيفإجراءحتسيناتوإضا
،وخاصةتعلماللغةالعربية.التزالالفصولالدراسيةزلدودةألهناموجودةأنشطةالتعلم

.ماترامادلدرسةالثانويةبدرالسالمسيكربيال يفيف
علىلذا تؤثر اليت العوامل أحد ىو التحتية والبنية ادلرافق كفاية عدم فإن
ادلدرسةالثانويةبدر يفيفتعلماللغةالعربية0272الدراسينهجالكتابادلاستخدام

 .ماترامالسالمسيكربيال




 

 
 
 
 





