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ABSTRACT 

 

This research aims to develop teaching materials in the form of textbooks for learning Arabic 

based on socio-cultural which will be used for second semester students in the Islamic Family 

Law Department, Sharia Faculty, Surakarta State Islamic Institute. This type of research is 

Research and Development with stages consisting of: potentials and problems, collecting 

information/data, product design, design validation I, design revision, product testing, design 

revision II, usage testing, revision products, and mass production. The research subjects were 

students of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Surakarta, class of 

2019 - 2020. Data were collected using the method of observation, documentation, and 

interview. The validation process is carried out by expert lecturers and students. Data were 

analyzed using quantitative descriptive analysis. The final results of the textbook for teaching 

Arabic based on a socio-cultural for Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Surakarta 

State Islamic Institute includes: book cover, introduction, contents, chapter, learning goals, 

vocabulary, reading text, exercises, wisdom sentence, and final vocabulary at the end of the 

book. The conclusion from this research and development is that students of Islamic Family 

Law Department, Sharia Faculty, Surakarta State Islamic Institute prefer to learn Arabic based 

on Indonesian socio-cultural. So they find it easier to understand. It can be seen that the product 

developed gets a positive response and is considered suitable for use in learning Arabic. 
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 . مقدمة 1
 . خلفية البحث 1. 1
 

كامل ومنهجي على األساس  (، أهنا مواد مت جتميعها بشكل  2003عند أبو شريي )بيالوايت:    التعليمية املواد  
مبادئ التعلم املستخدم من قبل املعلمني والطالب يف العملية التعليمية. املواد التعليمية منهجية، مبعىن أهنا مرتبة ابلرتتيب  
التعليمية تستخدم   املواد  فريدة تعين أن  التعليمية فريدة وحمددة.  املواد  أن تعترب  للتعلم. ابإلضافة،  الطالب  تسهل على 

التعليمية املصممة ابلطريقة لتحقيق الكفاءات املعينة من  لأل التعليمية املعينة، وحمددة تعىن حمتوى املواد  هداف والعملية 
 هدف حمدد. 
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ملصدر أو لوسيلة التعلم. من مظهر تقدميها يتم تصنيف املواد التعليمية على   املواد التعليمية هي مصطلح واسع
(. فإن املواد التعليمية  2019ملطبوعة والصوتية والسمعية والبصرية والتفاعلية. )عبد احلميد:املواد التعليمية ا األربعة وهي: 

 اليت سيتم مناقشتها يف هذا البحث هي املواد التعليمية املطبوعة يف شكل الكتاب املدرسي. 
التعليمي. )اترغا تعليمية شائعة تستخدم ىف املدارس لدعم الربانمج  :  2009ن،  الكتاب املدرسي هو أداة 

جتب أن تكون من املعرفة   (. حيتوي الكتاب املدرسي على اهلدفني، ومها: تطوير املعرفة التصرحيية واملعرفة اإلجرائية.12
جتب أن تشري التقنية والطريقة والنهجة اليت طورها مؤلف   املذكورة هدفا رئيسيا من الكتاب املدرسي املستخدم يف اجلامعة.

الدراسي ابملنهج  املهارات ابستخدام  الكتاب  على  يتجه  والثقافية،   النهجة  املنطبق،  واالجتماعية  والتكنولوجية  السياقية 
جيب أن يكون الكتاب املدرسي قادرا على وصف التكامل أو مرتبطة ابلعلوم األخرى.   وكذلك العروض املظاهرة والتجربة.

 (. 129: 2012)مرتيونوا، 
الك ابلتجاه الرئيسي ىف العملية التعليمية حول الطالب، إبمكانياهتم  ذ يرتبط تطوير املواد التعليمية ضروري.

إن تطوير املواد هو اجملال الدراسي والعملي املمارسي. كمجال يدرس فيه املبادئ واإلجراءات ىف التصميم والتنفيذ   املتطّورة.
 (. 66: 2001والتقييم على املواد التعليمية. )طوملنسان، 

موارد املواد التعليمية مناسبة ومتوافقة ابالحتياجات املتوالية للطالب، حىت ميكن على    وابلتايل، جيب أن تكون
يعود إىل ما يقوم به الكاتب أو املعلم أو املتعلم لتوفري مصادر املدخالت   حتقيق العملية التعليمية اجليدة. العملي املمارسي

وخربة اللغة     وحتفيز اإلخراجية اهلادفة. مبعىن، توفري املعلومات  اللغة، الستغالل تلك املصادر بتعظيم االحتماالت االدخالية 
بطرق مصممة لتعزيز تعّلم اللغة. من املثايل، فإن انحيتني من تطوير املواد مها التفاعلية من حيث الدراسات النظرية تسرتشد  

 (. 66: 2001هبا وتعلمها من خالل التطوير واستخدام املواد التعليمية. )طوملنسان، 
املواد التعليمية تكون مشكلة للمعلم يف العملية التعليمية، خاصة ىف الكتاب املدرسي، املثال أن   إن الواقع،

املعلم يقدم املواد بشكل واسع أو ضيق، عميق أو ضحل، نظام تقدمي املواد غري مناسب، ونوع املادة التعليمية غري مناسب  
 ابلكفاءة ما يريد حتقيقها من قبل الطالب. 

نادا إىل الشرح السابق، يفهم أنه ضروري أن يصّف معامل االختيار واستخدام املواد التعليمية ملساعدة املعلم  است
تلك املعامل حتتوي على مفاهيم ومبادئ اختيار   على أن يكون قادرا ىف اختيار املواد التعليمية وفوائدها بشكل مناسب.

والنظام، وامل النطاق،  التعليمية، وحتديد  املواد  املواد  االستخدام، وكذلك مصدر  أو  واملعاملة  االختيار،  عايري، وخطوات 
 (. 53: 2013التعليمية. )أبو شريي،  

التعليمية.  املواد  بتقدمي  املرتبطة  املشكالت  من  العربية  اللغة  لتعليم  التعليمية  املواد  على وجه   ال ميكن فصل 
استنتجت هذه احملدودية ألن املقارنة بني   قة ابلنموذاج حمدودا.اخلصوص، توافر الكتاب املدرسي ىف اللغة العربية املطاب

لذالك يتطلب   الكتاب املدريسي ىف اللغة العربية أقل من الكتاب املدريسي ىف اللغة اإلجنليزية كلغة اثنية يف إندونيسيا.
يمية التامة املناسبة ابألساس الثقايف  على تطوير املواد التعليمية ىف اللغة العربية من أجل تلبية احتياجات على العملية التعل 

 االجتماعي. 
الرتبية احلديثة ابلكتب التعليمية وإقامتها على أسس تتفق والنظرايت الرتبية احلديثة، وكان أشد ما حرصت    هتتم

ما  عليه أن حتدد هذه األسس وتدعو إىل إلتزامها عند أتليف الكتب التعليمية واستخدامها. ومن هذا املنطلق أصبح لزا
على املؤلفني ومقري الكتب التعليمية لتعليم العربية لألجانب مراعاة األسس: الثقافية االجتماعية، والسكولوجية، واللغوية  

 (. 19: 1991الربوية. )الغايل وعبد هللا، 



            International Conference On Syariah & Law2021 (ICONSYAL 2021)-Online Conference 
6th April 2021 

283 
 

اللغة العربية يف جامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية هي إحدى اللغات اليت جتب دراستها من قبل   مكانة 
الطالب. يف حني آخر مجي املقررة   ختتلف ع  العربية هي  اللغة  الشريعة كانت  العربية يف كل كلية، وىف كلية  اللغة  مكانة 

وهم: أقسام،  أربعة  الكلية  هذه  ىف  لكلية.  اإللزامية  أو  االقتصاد   الداعمة  قانون  وقسم  اإلسالمية،  األسرة  قانون  قسم 
تطوير املادة التعليمية   الرتكيز على  ومع ذلك، فإن  إدارة الزكاة والوقف.  اإلسالمي، وقسم قانون اجلناء اإلسالمي، وقسم

هو يف قسم قانون األسرة اإلسالمية، لعدم املادة التعليمية ىف اللغة العربية على املقررة "العربية لألحوال الشخصية"، وهي  
بل الطالب لفصل الدراسي الثاين ىف هذا  من املقررة األساسية أو اإللزامية لربانمج الدراسة الذى جيب أن يؤخذ من ق 

 (. 2019القسم. )الدليل األكادميي: 
أو    كان  السلفي  اإلسالمي  املعهد  من  املتنوعة، يوجد طالب خرجيون  اخللفية  القسم من  الطالب ىف هذا 

يف  العربية  ابللغة  مألوفني  الذين كانوا  الدينية  احلديثي  املدارس  من  خترجوا  وبعضهم كانوا  الذين كانوا   لعاليةا تعليمهم، 
العالية قد املدرسة  من  الذين خترجوا  وبعضهم  قبل،  من  العربية  اللغة  من تعلموا  إطالقا.   العامة  العربية  اللغة  تعليم  عدم 

األسرة فتحدى  قانون  ألن   قسم  السابق.  احلال  بذالك  احلكومية  اإلسالمية  سوراكرات  جامعة  الشريعة  بكلية  اإلسالمية 
يتعّلمون املقررات املتعلقات ابلقانون اإلسالمي والعلوم الشريعة، مثل القرآن، احلديث، الفقه   القسم هذا الطالب يف  مجيع

األحكام   الوقف،  الزكاة،  الفقه،  أصول  التفسري،  العبادة، األخالق،  واملواريث(،  واملعاملة  )املناكحات واجلناية والسياية 
ويرجى   (. 2019التعليمية من الكتب العربية. )الدليل األكادميي:  الشريعة، وغري ذالك، حيث تتكّون العديد من املراجع 

 والكتابة.  القراءة إضافة إىل قدراهتم يف  التكيف بتلك املراجع،  الطالب أن يكونوا قادرين على  من
قسم قانون األسرة اإلسالمية يف كلية   على املالحظات األولية، وجدت الباحثة أن تعليم اللغة العربية يف  بناء  

خصوصا ىف املقررة "العربية لألحوال الشخصية" مل يكن هناك املادة التعليمية املستخدمة على الشكل الكتاب   شريعةال
 أقل من احلد األقصى.  هذه املقررة املدرسي كمرجع خاص لفصل الدراسي الثاين. حىت تعليم اللغة العربية يف

ذي سيطورها الباحثة هو الكتاب املدرسي لتعليم  جلميع التوضيحات السابقة، فإن الكتاب املدرسي ال  ووفق ا
اللغة العربية على األساس الثقايف االجتماعي، وحيتوي هذا الكتاب املدرسي على املفردات والنصوص )القراءة أو احلوار  

ة التامة لتعّلم  أو القصة( واألسئلة املتعلقة ابألحكام والعلوم الشريعة وهو املطابق ابلقسم قانون األسرة اإلسالمية، املفيد
الطالب، ويصف األهداف املراد حتقيقها، ويتغلب على   املقررات للطالب يف الفصل الدراسي القادم. وفق ا الحتياجات 

 صعوابت التعّلم للطالب، وهو مصمم ليكون جاهز ا املستخدم يف العملية التعليمية. 
 

 . مسائل البحث 2. 1
 

 التالية:  يف األسئلة  يوضع املسائل على هذا البحث استنادا إىل خلفية البحث السابقة، 
أ. كيف منوذج الكتاب املدرسي املستخدم اآلن لتعليم اللغة العربية ىف قسم قانون األسرة اإلسالمية بكلية الشريعة جامعة  

 سوراكرات اإلسالمية احلكومية؟ 
األساس الثقايف االجتماعي ىف قسم قانون األسرة  ب. كيف النتيجة على تطوير الكتاب املدرسي لتعليم اللغة العربية على 

 اإلسالمية بكلية الشريعة جامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية؟ 
 
 . أهداف البحث 3. 1
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 بناء  على مسائل البحث السابقة، فإن األهداف من هذا البحث هي: 

قانون األسرة اإلسالمية بكلية الشريعة جامعة  أ. معرفة منوذج الكتاب املدرسي املستخدم اآلن لتعليم اللغة العربية ىف قسم 
 سوراكرات اإلسالمية احلكومية. 

ب. معرفة النتيجة على تطوير الكتاب املدرسي لتعليم اللغة العربية على األساس الثقايف االجتماعي ىف قسم قانون األسرة  
 اإلسالمية بكلية الشريعة جامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية. 

 
 فوائد البحث . 4. 1
 

 هي كما يلي:  البحث، نظرية كانت أم عملية  هذا فوائد
 النظرية  أ. الفوائد

أ( أن يكون هذا البحث مسامهة يف تطوير املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية، خاصة  ىف قسم قانون األسرة اإلسالمية،  
 بكلية الشريعة، جامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية. 

 تخدام على النتائج هذا البحث كاملواد املقارنة للباحثني آخرين. ب( ميكن االس
ج( ميكن االستخدام على النتائج هذا البحث ابعتبارها من اإلبتكار يف تعليم اللغة العربية، لرتقية اجلودة أنشطة التعّلم  

 والتعليم. 
 د( النتائج من هذا البحث ميكن تقييمها وتطويرها كي يكون كاملة اتّمة. 

 العملية  لفوائدب. ا 
أ( أن يكون هذا البحث له الفوائد لطالب اجلامعة واحملاضرين واملدرسني لتطوير املواد التعليمية لتعليم اللغة العربية على  

 األساس الثقايف االجتماعي. 
، خاصة  لقسم ب( أن يكون هذا البحث قادرا على حتقيق املادة التعليمية املبتكرة لتعليم اللغة العربية للطالب واملدرسني 

 قانون األسرة اإلسالمية، بكلية الشريعة، جامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية حىت يكون التعليم فعالية انفذة. 
ج( للباحثني، ميكنهم على إضافة النظرة واملعرفة اجلديدة، حىت يتمكنوا على توفري مدخالت واستخالص املعلومات  

 للعملية التالية. 
 

 . األسس النظرية 2
 . أهداف تعليم اللغة العربية 1. 2
 

يف العملية التعليمية مهمة جدا ألن هلا عالقة قوية مع اختيار الطريقة واملادة الىت يستخدمها املعلم    األهداف
يف العملية التعليمية، ولتكون أهداف تعليم اللغة املقصودة. وتنقسم أهداف تعليم اللغة العربية إىل قسمني: أهداف عامة  

 العامة لتعليم اللغة العربية عند حممود يونس هي:  واألهدافوأخرى خاصة. 
 ( ليفهم ويعرف الطالب ما يقرؤه ىف الصالة بفهم عميق. 1
 (  ليقراء القرآن قراءة صحيحة ليهتدوا ويتذكروا به. 2
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 ( ليتعلم العلوم الدينية اإلسالمية والكتب املؤلفة هبا. 3
 −  21ص    1986ادثة والكتابة ىف اللغة العربية التصال ابملسلمني خارج البالد. ) ( أن ميارس الطالب مهارات احمل4

22). 
دراسته ودراسة    يفوأما األهداف اخلاصة، فهناك األغراض اإلسالمية املتصلة ابلتعرف على اإلسالم والتعمق  

حة والرحالت وإدارة األعمال واملقاوالت  الثقافة اإلسالمية. وهناك األغراض املتصلة ابلنواحي السياسية واالقتصادية كالسيا
 .(117 −  116:  2006وكل يتصل بذلك من األغراض العملية. )مدكور وهريدي، 

اخلاصة.    ومما واألهداف  العامة  األهداف  مها  نوعان،  العربية  اللغة  تعليم  أهداف  أن  الباحثة  تستنبط  سبق 
ديث العظيم والكتب الدينية القدمية وليكون حمرتفا ىف مهارة اللغة  األهداف العامة هي ليكون املتعلم فهما لقرآن الكرمي واحل

االتصالية ىف جمال   آلة  العربية مث جيعلها  اللغة  تكلم  ماهرا ىف  املتعلم  ليكون  اخلاصة هي  األهداف  األربعة. وأما  العربية 
 من األغراض العملية.   السياسية واالقتصادية كالسياحة والرحالت وإدارة األعمال واملقاوالت وكل يتصل بذلك

 
 تعليم اللغة العربية  مشكالت  .2 .2
 

مشكالت هي حالة حرية وشك وتردد تتطلب حبثا أو عمال جيري الستكشاف احلقائق اليت تساعد على  
  (. واملراد هنا األمور الصعبة وامللتبسة يف عملية تعليم اللغة العربية. 718الوصول إىل احلل. )عبد العزيز وعبد اجمليد ص  

(. وعملية تعليم اللغة  3وإن تعليم أية لغة ألجنيب عنها مشكلة تستحق التفكري والبحث واإلهتمام. )علي احلديدي ص  
العربية كاللغة األجنبية يف إندونيسيا هي حماولة لتكوين العرف اجلديد ابلوعي واليقظ، وأما تعلم اللغة القومية جيري بال  

 وعي وال يقظ. 
عربية وتعلمها كاللغة األجنبية كثرية، من املشكالت العامة ومن املشكالت اخلاصة،  مشكالت تعليم اللغة ال 

 (. 1425وهي املشكالت الىت يواجهها الطالب واملعلمني. )عبد الرمحن،  
العربية   اللغة  بعناصر  تتعلق  اليت  اللغوية  املشكالت  نوعان، ومها  العربية وتعلمها  اللغة  تعليم  وأن مشكالت 

 عة واملشكالت غري لغوية اليت تتعلق ابملتعلم واملعلم والبيئة يف تعليم هذه اللغة. ومهاراهتا األرب
 

 الكتاب املدرسي  تعريف .3 .2
 

التعليمي.)اتريغان،   الربانمج  لدعم  املدارس  تعليمية شائعة يستخدم يف  أداة  املدرسي هو  :  2009الكتاب 
عبارة عن املكون من مكوانت املنهج يف شكل وثيقة تربوية متثل وعاء  (. وقال اخلرباء آخرين أن الكتاب املدرسي هو 12

حيتوي مادة تعليمية تعترب مرجعا أساسيا يستقي منه املتعلمون معلوماهتم، وهو وسيلة تضم بكيفية منتظمة املواد واحملتوايت  
مها يف الفصول، وإحدي مصدر من  واملنهجيات وأدوات القياس والتقييم وتقومي املكتسبات املتعلمني والكتب اليت تستخد 

 (. 1930مصادر التعلم. )بوجان، 
(. وهو عبارة عن كتب قام  40:  2001وهو جمموع الواثئق املطبوعة املستعملة يف التدريس. )مرشد حممد،  

املستخدمني حبيث  بتجميعها خرباء يف اجملال مع أهداف تعليمية، ويعين جمهزة مبرافق تعليمية متناغمة وسهلة الفهم من قبل  
 ميكنهم دعم برامج التدريس. 
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لذلك جيب أن يكون الكتاب املدرسي مرتبطا ابالهداف العامة واالهداف اخلاصة وهي فهم املعلومات، وال  
يقتصر الكتاب املدرسي على عرض املعلومات فقط بل جيب أن حيتوي على مثريات يشجع الطلبة على القيام ابلبحوث  

لة أو الختبار فهمهم. واألهم من ذلك أن ترتبط املادة الدراسية ابلكتاب املدرسي ابخلربة احلسية أو  أو اإلجابة عن األسئ 
 املهنية فال قيمة للمعرفة بدون التطبيق العملي. 

 
 . أهداف الكتاب املدرسي وفوائده 4. 2
 

غرض من استخدام الكتاب  يف عملية التدريس والتعلم حيتاج املدرسون والتالميذ إىل توافر الكتاب املدرسي. وال 
 املدرسي هو كما يلي: 

 (  ال حيتاج التالميذ إىل الكتابة يف مجيع شرح املدرس. 1
 (  ميتلك املعلمون وقتا طويال يف الشرح. 2
 (  قدرة التالميذ على إعداد أنفسهم يف البيت. 3
قط شرح بعض املوضوعات اليت يعتقد  ( ال حيتاج املعلمون إىل شرح كل املوضوعات الواردة يف الكتاب املدرسي، ولكن ف4

 (. 3: 2009أهنا صعبة الفهم. )هريي كوستانتو، 
إذا، فإن فوائد الكتاب املدرسي هي مساعدة يف تسهيل عملية التدريس والتعلم يف املدارس حبيث ميكن حتقيق  

 أهداف املناهج الدراسية املعنية. 
 
 . أمهية الكتاب املدرسي 5. 2
 

من أركان العملية الرتبوية األساسية وهو يتطلب أكثر من أية أداة تعليمية أخرى إن الكتاب املدرسي ركن  
جهودا مميزا من قبل جمموعة واسعة من االختصاصيني والفنيني وخرباء يف اإلخراج والطباعة. وأتيت أمهية الكتاب الدراسي  

 فيما يلي : 
قدراهتم وبواسطة الكتاب يستطيع املتعلم أن يقرأ مادة    ( تفريد التعليم: فالطالب يتباينون يف سرعة قراءهتم وعلى وفق1

 موضوع الدرس بصورة انفرادية وحبسب قدرته العلمية. 
 ( تنظيم التعليم: أنه حيتوي على اخلربات واألنشطة واألسئلة تساعد على تلقي املادة العلمية بصورة منتظمة. ۲
 تضمن كيفية التعامل مع الكتاب املدرسي. ( حتسني التعليم: وذلك لظهور األدلة املخصصة للمعلمني ت3
 ( تنمية مهارات القراءة: ويظهر ذلك من خالل استخالص األفكار واملعاين الرئيسة. 4
 (. 64: 2011( االقتصاد: كلما ازدادت استخدامات الكتاب املدرسي اخنفضت الكلفة. )عدانن أمحد أبوذية، 5

 
 . التخطيط يف الكتاب املدرسي6. 2
 

 ( التخطيط يف الكتاب املدرسي كما يلي: 12ص  2009اترغان )عند 
 ( حتديد اهلدف، وتنقسم إىل الثالثة : 1
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 )أ( اهلدف من احملال املعريف 
ويقال إن األهداف تكون معرفية إذا كان اهلدف موجها حنو املعرفة واملهارات الفكرية. يتفق خرباء  

 ات: املعرفة والفهم والتطبيقات والتحليل والتوليف والتقييم. التعليم على تقسيم هذا اجملال املعريف إىل ست فئ
 )ب( اهلدف من احملال نطاقات النفسية 

 يقال أن هدف النطاقات النفسية هي إذا كانت موجهة حنو املهارات الفيزايئية للمواد اليت تتم دراستها. 
 )ج( اهلدف من احملال العاطفي 

ا مت توجيه هذا اهلدف إىل موقف أو شعور املواد اليت  يقال أن األهداف من احملال العاطفي هي إذ
 متت دراستها. 

 ( اختيار املواد 2
فيما يتعلق إبختيار املواد التعليمية، يتمتع مؤلف الكتاب املدرسي كاملة لالختيار شكل املواد التعليمية.  

 لالختيار ما حيتاجه كاتب املادة املدرسية لالهتمام ابلنقاط التالية: 
 بد أن تكون املواد املكتوبة يف الكتاب املدرسي. )أ( ال 

 )ب( املواد املختارة مطلوبة من قبل التالميذ. 
 )ج( ال بد أن تكون املواد املختارة فوائد أكادميية وغري أكادميية. 

 )د( ال بد أن تكون املواد املختارة حتفيز التالميذ لزايدة املعرفة. 
 ( إعداد اإلطار 3

الكتب املدرسي اليت مت تطويره من املواد التعليمية احملددة. وهناك خطوة ميكن    اإلطار هو تصميم حمتوى 
 القيام هبا يف التأطري: 

 )أ( جتميع األفكار الواردة يف املواد التعليمية على أساس املعايري املعينة. 
 )ب( فرز جمموعات األفكار بشكل منتظم. 

 ( مجع املواد 4
لقة ابملوضوع، إما يف شكل املفاهيم أو البياانت أو األشياء األخرى  املراد من املواد هي املعلومات املتع
 ذات صلة ابملوضوع. وال بد أن تكون املواد : 

 )أ( أن تكون جذاب للتالميذ الذين يستخدموها. 
 )ب( أن يكونوا قادرين على حتفيز التالميذ الذين يرتدوهنا. 

 )ج( أن تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا ابلدروس األخرى. 
 ( أن حتفز األنشطة الشخصية للتالميذ الذين يستخدموهنا. )د 

 
 . شروط الكتاب املدرسي7. 2

 
يبدو أن العالقة املناسبة اجليدة بني املتعلم والكتاب املدرسي تزداد مبقدار استيفاء الكتاب املدرسي الشروط  

 اجليدة سواء من حيث الشكل أم املضمون، ومن تلك الشروط ما أييت: 
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تكون أهداف الكتاب املدرسي حمددة بدقة وواضحة ومصوغة صوغا  سلوكيا  وشامال ، وتساعد على اختيار احملتوى  ( أن  1
 وطرائق التدريس، ومناسبة لنمو املتعلمني، ومشتقة من فلسفة اجملتمع وواقعه. 

ة، ومراعاة لظروف املدرسة والبيئة  ( أن تكون مادة الكتاب موزعة على العام الدراسي ومتناسبة معه، ومتتاز ابحليوية واملرون 2
 واملتعلمني واملعلمني. 

( أن يكون حمتوى الكتاب متصفا  ابلدقة العلمية واحلداثة، وموضحا  املصطلحات واملفاهيم، ومراعيا  خربات املتعلمني  3
 السابقة والبيئة اليت يدرَّس فيها. 

 ديهم مهارات التفكري والتعلم الذايت والعمل اجلماعي. ( أن يوجه إىل أنشطة مصاحبة ترتبط حبياة املتعلمني وتنمي ل4
( أن يكون شكله وإخراجه مناسبا  من حيث تصميم الغالف، ونوعية الورق، وحجم احلرف ولونه وجودة طباعته وخلوه  5

واستخدام   الفقرات  ومتييز  املناسب،  والفرعية ابلشكل  الرئيسة  العنواانت  واللغوية، وعرض  الطباعية  األغالط  من 
 عالمات الرتقيم على حنٍو صحيح، وأن يشمل الصور واألشكال واخلرائط املساعدة. 

( أن يكون التقومي يف الكتاب املدرسي يف هناية كل درس لرتسيخ املادة العلمية، وأن ترتبط أسئلة التقومي ابألهداف  6
 بني املتعلمني. مباشرة وأن تتصف ابلتنوع، والدقة والوضوح والشمول، وأن تراعي الفروق الفردية  

 
 . خصائص الكتاب املدرسي 8. 2
 

 (  يعترب أن الكتاب املدرسي جيدا عندما: ۱۹۸4( واللقاين وبرنس )۱۹۸۹عند الشبلي )
 ( يراعي يف طرائقه وتدريباته الفروق الفردية بني الطلبة. 1
 واالستنتاج. ( تكون مادة الكتاب مثرية للتفكري ومساعدة للطلبة على الربط والتحليل 2
التقومي املالئمة  ۳ التقومي املختلفة شأهنا مساعدة الطلبة على تنظيم دراستهم واملدرس على اختيار طرائق  ( حيتوي طرائق 

 لطلبته. 
 ( يتضمن قائمة يف تفسري املفاهيم واملصطلحات كي يسهل الطلبة على فهم ما جاء فيه. 4
 املوضوع الذي يرغبون فيه. ( حيتوي فهرسا ليسهل على الطلبة لدراسة 5
 ( تكون لغته خالية من األخطاء ومجله قصرية وأساليبه بسيطة حيث على متابعة البحث. 6
( حيتوي املراجع واملصادر اليت رجع إليها املؤلف يف كتابته توخيا لألمانة العلمية ومساعدة الطالب يف الرجوع إليها وقت  7

 (. 40: 2001احلاجة. )مرشد حممد دبور، 
 ( حيرص على جعل خرباته مرتبطة ابحلياة وممكنة التطبيق. 8
 ( تكون الفلسفة الرتبوية املوجهة له حديثة مالئمة لروح عصره. 9

 ( يسهم مبستواه وتنظيمه وأسلوب عرضه يف حتسني املنهج املدرسي. 10
 دة فيه. ( حيتوي على الوسائل التعليمية املرتبطة ارتباطا وثيقا ابملعلومات واحلقائق املوجو 11
 (. 110  –  109:  1986( يكون يف مستوى الطلبة فال تكون معلوماته أدىن وال أعلى من مستواهم. )الشبلي وإبرهيم،  12
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 املدرسي  الكتاب. أنواع 9. 2
 

( أن الكتاب املدرسي هو الكتاب األساسي للطالب  1991:9يرى انصر أمحد الغايل وعبد احلميد عبدهللا )
ليمية مساعدة، واليت تؤلف من قبل املتخصصني يف الرتبية واللغة، وتقدم للدارسني لتحقيق أهداف  وما يصحبه من مواد تع

معينة يف مقرر معني، يف مرحلة معينة بل يف صف دراسي معني ويف زمن حمدد. ويشمل الكتاب املدرسي على کتاب  
 السمعية والبصرية، واملعجم. الطالب، مرشد املعلم، کراسة التدريبات، كتاب القراءة اإلضايف، الوسائل 

 
 . أسس إعداد الكتاب املدرسي10. 2
 

هتتم الرتبية احلديثة ابلكتب التعليمية وإقامتها على أسس تتفق والنظرايت الرتبوية احلديثة، وكان أشد ما  
 حرصت عليه أن حتدد هذه األسس وتدعو إىل إلتزامها عند أتليف الكتب التعليمية واستخدامها. 

الفرق بني الكتب التعليمي يف النظر الرتبوي احلديث والكتاب التعليمي وفق املفهوم الرتبوي القدمي  أن  
ليس فرقا يف مكانه وأمهّيته ووظيفته فحسب، بل هو فرق كذلك يف األسس اليت يقوم عليها، ويف درجة الوعي هبذه  

 امه. األسس ومدى االسرتشاد هبا عن وعي وبصرية يف أثناء أتليفه واستخد 
ومن هذا املنطلق أصبح لزاما على املؤلفني ومقررى الكتب التعليمية لتعليم العربية لألجانب مراعاة األسس:  

 األساس الثقافية واالجتماعية، األساس السيكولوجية، واألساس اللغوية والرتبوية. 
 
 . مفهوم الثقافة بوجه عام، ومفهوم الثقافة اإلسالمية بوجه خاص. 11. 2
 

ثقافة أبهنا األفكار واملثال واملعتقدات واملفاهيم واالجتاهات والعادات والتقاليد اليت تسود يف جمتمع  تعرف ال 
من اجملتمعات. وبعبارة أخرى تعين الثقافة كل األفكار واملؤسسات والنظم االجتماعية والعادات والتقاليد اليت خلقها  

 يولوجيا كما تسلك احليواانت. اإلنسان لنفسه، وبدون الثقافة يصبح اإلنسان كائنا ب
أما الثقافة اإلسالمية فتعين املعتقدات واملفاهيم واملبادىء والقيم وأمناط السلوك اليت يقرها الدين اإلسالمي  
متمثال يف القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة، ومن مث فإن هذه الثقافة تقتصر على اجملتمعات اإلسالمية بغض النظر  

 لزمان. عن املكان وا
 
 . خصائص الثقافة 12. 2
 

 تتسم ثقافة أي جمتمع ابخلصائص اآلية: 
)ا( الثقافة مكتسبة، مبعىن أن اإلنسان عندما أييت إىل جمتمع من اجملتمعات فإنه يستطيع أن يكتسبها ويتفاعل معها، كذلك فإن  

أنه بعد أن ينمو ويشب يستطيع أن يكتسب  اإلنسان يولد عدمي الثقافة، ومل تكن لديه فكرة عن عادات جمتمعه أو ثقافته، و 
 عادات جمتمعه واجتاهاته وهذا ال حيدد إال بعد فرتة من العيش. 
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( الثقافة خاصية إنسانية، فامتاز اإلنسان عن غريه من سائر املخلوقات ابلعقل والتفكري اللذين من خالهلما استطاع أن يتغلب  ۲)
ند تصميم الكتاب املدرسي أن يراعي تلك السمة، مبعىن أن ميّكن دارس  على مشكالته اليت تواجهه يف حياته. وينبغي ع

 اللغة العربية من تنمية قدراته العقلية. 
( التغري والتفاعل املستمر، من املعلوم أنه ال ميكن ألي جمتمع من اجملتمعات أن يظل حبيس الثقافة اليت اكتسبها منذ زمن  3)

حيكم عليه ابلتخلف ألنه ال يستطيع مسايرة ركب احلضارة، ومن مث وجب عليه  طويل، وإال سيظل جمتمعا راكدا، ومن مث  
 أن يتغري ويتطور كي يضمن بقائه. 

 
 . عالقة الثقافة بتعليم العربية لغري الناطقني هبا 13. 2
 

مل تعد العالقة بني اللغة والثقافة ىف حاجة لشرح أو إيضاح، فاللغة عنصر أساسي من عناصر الثقافة،  
فتعبري الثقافة ابللغة، وال ميكن أن يتحدث ابللغة مبعزل عن الثقافة، فاللغة وعاء الثقافة، ومن هنا تظهر العالقة بني  
الثقافة واللغة. أما عالقة الثقافة بتعليم اللغة لألجانيب، فإن فهم ثقافة اجملتمع اإلسالمي تعد جزءا أساسيا من تعلم  

 اللغة. 
رسي أو حتليله فينبغى أن يوضح املفهوم الثقاىف الذي يتنباه الكتاب، كما  أما عند تصميم الكتاب املد

ينبغى أن يعطي املوضوعات الثقافة اإلسالمية وزان، كما ينبغى عليه أن يتدرج ىف عرضه ملوضوعات الثقافة اإلسالمية  
 ومفاهيمها وفقا ملستوايت الدارسني وقدراهتم العقلية وخلفياهتم الثقافية. 

 عات الثقافية الىت ينبغى أن يقدمها للدارسني األجانب املوضوعات اآلتية: ومن املوضو 
 ( مفهوم اإلسالم وأركانه 1)
 ( حول القرأن الكرمي 2)
 ( السنة النبوية 3)
 ( سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم4)
 ( قصص األنبياء 5)
 ( مصادر التشريع اإلسالمي 6)
 ( العالقة بني اللغة واإلسالم 7)
 حقوق الزوج والزوجة ىف اإلسالم ( 8)

 
 . أساس التفكري 14. 2
 

أن تطوير الكتاب املدرسي لتعليم اللغة العربية جمموعة من املكوانت الرئيسية والعناصر الفرعية الىت جيب  
مراعاهتا عند تطويره. وهذه املكوانت والعناصر جيب أن يرتبط ويتناسب ابألهداف من قبل الطالب واملعلمني ويطابق  
ابملواد التعليمية الالئقة لتعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. وىف هذا البحث، تشري الباحثة األساس الثقاىف االجتماعي  

 أساسا إلعداد الكتاب املدرسي ألنه من الكتب التعليمية لغري الناطقني هبا. 
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)الكتا   الباحثة ستقوم   التعليمية  املواد  بتطوير  املتعلقة  األمور  الثقاىف  بتوضيح  األساس  املدرسي( على  ب 
االجتماعي ىف قسم قانون األسرة اإلسالمية جامعة سوراكارات اإلسالمية لتنوّع خلفياهتم ولتناسب ابملقررة ىف دراستهم  
املستقبل ىف قسمهم الىت تشمل على األحكام الشرعية. وذلك يتحقق ابتباع جمموعة من املراحل واخلطوات املصور ىف  

 ري مما يلي: األساس التفك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . منهج البحث 3
 

 Research and Development (R & D)هذا البحث يستخدم فيه طريقة البحث والتطوير. أو مّسي ب  
(. ذكر سوغيونو أن خطوات  297:  2013سوغيونو،  أهنا طريقة البحث إلنتاج املنتج املعني واإلختبار على ذلك املنتج. ) 

أو   التصميم  التصميم، وتنقيح  املنتج، وصدق  البياانت، وتصميم  واملشكلة، ومجع  الكفاءة  مبحث  تبدأ من  والتطوير  البحث 
( اإلنتاج اجلماعي. عند نوسا فوطرا  املنتج، حىت  املنتج وتنقيحها، وجتربة االستخدام، وتنقيح  ص    2013التصحيح، وجتربة 

( أن طريقة البحث والتطوير هي للصياغة والتحسني والنمّو واإلنتاج وجتربة املنتج اجلديد واملفيدة واملنهجية واالسرتاتيجية  254
 واإلجراء. 

البياانت وهي املالحظة، واملقابلة، واالستبيان. ويستخدم   الباحثة أدوات مجع  البياانت احملتاجة، تستخدم  إلجياد 
 بياانت من املالحظة واملقابلة، وأما التحليل الكّمي للبياانت من االستبيان. التحليل الوصفي لل

 
 
 

 الشروط األولية 
 لم يستخدم المعلم الكتاب المدرسي المناسب لتعليم 

اإلسالمية  األسرة  قانون  قسم  فى  العربية   اللغة 

ونتائج  الحكومية،  اإلسالمية   بجامعة سوراكارتا 

  تعلم الطالب فى اللغة العربية  لم يكن جيدا

 اإلجراءات 
 

على المدرسي  الكتاب  تطوير  على   اإلجراءات 

العربية  اللغة  لتعليم  اإلجتماعي  الثقافى   األساس 

بجامعة  اإلسالمية  األسرة  قانون  قسم   فى 

 سوراكارتا اإلسالمية الحكومية 

 

الثقافى  األساس  على  المدرسي  الكتاب   استخدام 

قانون  قسم  فى  العربية  اللغة  لتعليم   اإلجتماعي 

اإلسالمية  سوراكارتا  بجامعة  اإلسالمية   األسرة 

 الحكومية 

 الشروط األخيرة 
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 . نتائج البحث 4
 . النموذج االفرتاضي 1. 4
 

كتبت الباحثة الكتاب املدرسي على األساس الثقايف اإلجتماعى بالد اندونيسيا ويشمل فيه الثقافة اإلسالمية  
جتد الباحثة الكتاب املدرسي على األساس الثقايف اإلجتماعى بالد اندونيسيا    ألن بعض األهداف من كتابته هو: األّول، مل

من قبل، وهذا يكون شيئا جديدا ىف تعليم اللغة العربية ىف اجلامعة. ألن أكثر كتااب ىف تعليم اللغة العربية ىف اجلامعة على  
 تعّلم اللغة العربية ألن أكثرهم مل يتعّلم اللغة العربية من  األساس الثقايف اإلجتماعى بالد العربية. الثاىن، لرتقية رغبة الطالب ىف

 قبل خللفية مدارسهم املختلفة. وهبذا الكتاب املدرسي يرجى على الطالب أن جيتهد ىف تعّلم اللغة العربية ىف اجلامعة. 
املادة تناسب ابألحوا  التعّلم على الطالب ألن  التعليم على احملاضر ولسهولة  اليومية منهم.  الثالث، لسهولة  ل 

الرابع، يشمل فيه الثقافة اإلسالمية لتناسب مادة اللغة العربية ابملادة )املقّررة( األخرى ىف قسم قانون األسرة اإلسالمية بكلية  
الشريعة. ألن يتعّلم الطالب ىف هذا القسم مادة كثرية عن األحكام الشرعية، مثل األخالق والتصّوف، الفقه، أصول الفقه،  

ة، اإلنفاق، الوقف، التفسري، احلديث، املواريث، وغري ذالك. وهبذا الكتاب املدرسي يرجى أن يسّهل ىف تعليم وىف تعّلم  الزكا
 املقّررة األخرى. 

بعض الفرق األساسي ىف الكتاب املدرسي املطّور على األساس الثقايف اإلجتماعى هو: االسم )الفاعل( ىف املادة  
الندونيسيا مثل بودي، جاكا، وطاين. والقصة على خلفية بالد االندونيسيا مثل قصة كارتيين  )القراءة( يستخدم األمساء ا

 وأمحد دحالن. 
 

 . خطوات تطوير املواد التعليمية 2. 4
 

 Research andاستنادا إىل الطريقة املستخدمة ىف هذا البحث وهي طريقة البحث والتطوير أو مّسي ب  
Development (R & D) ،   فخطوات البحث والتطوير على الكتاب املدرسي لتعليم اللغة العربية على األساس

(  1مراحلها كما يلي:  جامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية  الثقاىف االجتماعى ىف قسم قانون األسرة اإلسالمية بكلية الشريعة  
( مجع  2ستخدمة لنيل املعلومات هي املالحظة، دراسة الكتب، معرفة خصائص الطالب.  القدرة واملشكلة، بعض األنشطة امل 

( تصميم املنتج، والتصميم من املنتج املطور هو كما يلي: غالف الكتاب، املقدمة، احملتوايت، عنوان الباب،  3البياانت.  
 هذه املرحلة تستخدم الباحثة أربعة خرباء  ( التحقيق على صحة التصميم، ىف4املفردات، فهم النّص، التمرينات، واحلكمة.  

( التجربة على املنتج  6( تنقيح التصميم.  5لتقييم على جوانب املادة، وجوانب التعليم، وجوانب التقدمي، جوانب العرض.  
 ( صناعة املنتج اجلماعي. 10( تنقيح املنتج. 9( التجربة ىف استخدام املنتج اجلديد. 8( تنقيح املنتج. 7اجلديد. 

 
 . الدراسة على املنتج املطّور 3. 4
 

متت املراحل ىف تطوير الكتاب املدرسي على األساس الثقايف اإلجتماعي لتعليم اللغة العربية ىف قسم قانون األسرة  
اإلسالمية بكلية الشريعة جامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية. وعناصر الكتاب املدرسي على األساس الثقايف اإلجتماعي  

 م اللغة العربية ىف قسم قانون األسرة اإلسالمية بكلية الشريعة جامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية هي كما يلي: لتعلي
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 غالف الكتاب  .1
أظهرت ىف هذا الغالف صورة منطقة كلية الشريعة من انحية األمام، ويكتب فيه عنوان الكتاب "العربية  

ة العربية ىف قسم قانون األسرة اإلسالمية. والكتابة حتتها حيتوى على اسم  لألحوال الشخصية" املناسبة ابسم املقّررة اللغ 
 الكلية واسم القسم واسم اجلامعة وكذالك تكّمل بشعار القسم واجلامعة. هذا هو املظهر من الغالف: 

 ( 1)الصورة 

 
 املقدمة  .2

ملعلومات احملاضر أو الطالب  كتبت الباحثة ىف املقدمة عن األساس املنطقي هلذا الكتاب واألغراض منها  
 ( 2ولفهم املادة املكتوبة املطّورة ىف هذا الكتاب. هذه هي املظهرة من املقدمة: )الصورة 

 
 احملتوايت .3

كتبت الباحثة ىف احملتوايت العنوان لكّل الباب وصفحاته من األول إىل اآلخر لسهولة احملاضر أو الطالب  
تاب. هذا الكتاب حيتوى على عشرة عناوين. هذه هي املظهرة من احملتوايت:  على اكتشاف العنوان املراد ىف هذا الك

 ( 3)الصورة 
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 عنوان الباب  .4

كتبت الباحثة عنوان الباب ابلكتابة الكبرية ىف أعلى الصفحة جنبا ابلنمرة الرتتيبية من منرة األوىل حىت منرة 
 ( 4الباب: )الصورة العاشرة مطابقا بعدد العنوان. هذا هو املظهر من عنوان 

 
 األهداف التعليمية  .5

األهداف التعليمية املعينة تقع قبل بداية املادة لسهولة احملاضر أو الطالب على معرفة املهارة احملددة لكل  
 ( 5ابب. هذه هي املظهرة من األهداف التعليمية: )الصورة 

 
 املفردات  .6
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ا للمعرفة  الكتاب  هذا  ىف  املادة  بداية  تكون  احملاضر  املفردات  ولسهولة  اجلديدة  املفردات  على  إلضافية 
والطالب على فهم النّص ألن املفردات كاملة برتمجتها اإلندونيسّية ومتعّلقات ابلنّص ىف املادة. عدد املفردات لكّل ابب  

 ( 6سواء، وهي أربعة وعشرين مفردة. هذه هي املظهرة من املفردات: )الصورة 

 
 فهم النصّ  .7

القراءة أو القّصة املختلفة على األساس الثقاىف االجتماعى اإلندونيسّي لسهولة الفهم،  يتكّون النص من  
وتكّمل ابلصورة املناسبة ابلقراءة املكتوبة. القراءة أو القصة بعضها احلقيقية وبعضها اخليالية. ألن األهم منها هي ىف  

 ( 7من القراءة أو القصة: )الصورة   تعليم اللغة العربية وىف حكمة القراءة أو القصة. هذه هي املظهرة

  
 التمرينات  .8

يوجد ثالثة مترينات لكل عنوان/ابب. التمرينات األوىل املتعّلقة بفهم املقروء، والتمرينات الثانية املتعّلقة مبادة  
ل والسأمة. هذه هي  املفردات والتمرينات الثالثة املتعّلقة مبادة القراءة. شكل التمرينات خمتلفة بني العنوان، لتجّنب املل

 ( 8املظهرة من التمرينات األوىل حىت التمرينات الثالثة: )الصورة 
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 احلكمة  .9

احلكمة   من كلمات  األشكال،  خمتلفة  احلكمة  املكتوبة.  القراءة  من  احلكمة  يوجد  املادة  انتهاء  بعد 
 ( 9املظهرة من كلمات احلكمة: )الصورة واحملفوظات واآلية القرآنية املتعّلقة واملناسبة ابلقراءة أو القّصة. هذه هي 

 
 املفردات األخرية   .10

االختتام من مجيع املادة ىف الكتاب املدرسي بوجود املفردات األخرية. هذه املفردات اإلضافية متعّلقة  
املظهرة من  ابملادة ىف قسم قانون األسرة اإلسالمية بكلية الشريعة جامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية. هذه هي  

 املفردات األخرية: 
 ( 10)الصورة 
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 . خالصة البحث 5
 . االستنتاج 1. 5
 

 استنادا على مجيع نتائج البحث السابقة، استنتجت الباحثة على األمور اآلتية: 
الشريعة جامعة  أ. ليس هناك الكتاب املدرسي املستخدم اخلاص لتعليم اللغة العربية ىف قسم قانون األسرة اإلسالمية بكلية  

سوراكرات اإلسالمية احلكومية، وبعدمه تكون العملية التعليمية ىف اللغة العربية ىف هذا القسم مل حيصل على األهداف املراد.  
بذالك احلال السابق، حيتاج هذا القسم إىل الكتاب املدرسي اخلاص لتعليم اللغة العربية املتعّلق واملناسب ابملقّررات األخري  

 قانون األسرة اإلسالمية بكلية الشريعة جامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية. ىف قسم 
ب. استخدمت الباحثة ىف تطوير هذا الكتاب املدرسي منوذج التطوير من بورغ وغال، وهو حيتوي على: القدرة واملشكلة،  

لى املنتج اجلديد، تنقيح املنتج،  مجع البياانت، تصميم املنتج، التحقيق على صحة التصميم، تنقيح التصميم، التجربة ع
 التجربة على املنتج األخري، صناعة املنتج اجلماعي. 

ج. النتائج األخرية من الكتاب املطور يشمل على: غالف الكتاب، املقدمة، احملتوايت، عنوان الباب، املفردات، فهم النّص،  
 التمرينات، احلكمة، واملفردات األخرية.

 
 االقرتاحات . 2. 5
 

 استنادا على االستنتاج السابق، حصلت الباحثة على االقرتاحات اآلتية: 
أ. يرجي على قسم قانون األسرة اإلسالمية بكلية الشريعة جامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية أن ينهض جودة تعليم اللغة  

 الطالب وابألهداف احملددة من القسم.العربية ابستعداد الكتاب املدرسي لتعليم اللغة العربية املناسب بشأن 
ب. يرجي على قسم قانون األسرة اإلسالمية بكلية الشريعة جامعة سوراكرات اإلسالمية احلكومية أن يطّور الكتاب املدرسي  

 لتعليم اللغة العربية دوراّي املناسب بكفائة الطالب. 
 

 . املراجع 6
 . ابللغة العربية 1. 6
 

 أساليب معاصرة ىف تدريس اإلجتماعيات. (.  2011أبوذية، عدانن أمحد، )
 )الطبعة األوىل(. الرايض: اململكة العربية السعودية.  .مدخل إىل تعليم الكبار .(م1992سعد احلميدي، عبد الرمحن. ) 

 املناهج بناؤها وتنفيذها. (. 1986الشبلي، إبراهيم. )
 القاهرة: دار اإلعتصام. اعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية. أسس (.  1991عبد احلميد عبدهللا وانصر عبدهللا الغايل، )

 ، القاهرة: دار الفكر العريب. تدريس فنون اللغة الغربية (.  2006علي أمحد مدكور، )
 األردون. أساليب تدريس اإلجتماعيات، (. 2001مرشد حممد، )
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