
 

 

خص المم  

 3124الثامن  عمى حسب المنهج تقويم الكتاب المدرسي لمغة العربية لمصف :   (33296122) خير النسآء

. الكتااب المدرساي  او وساممة مهماة فاي اممياة الت اممم .كانت التربية  في إندونيسيا تهتم بشأن الكمال من كتاب المدرسي
 الجمادةمل اماى   ارب اة  انا ار تأن  الكتاب المدرسي الجمد مجب أن مث (BSNP) رآى   مئة الم يار التربوي الوطنى

اراجاا لوارضاا   و  و ااي ان اار م تااوى الكتاااب بتقااويم الكتاااب ماان  ال تكفااي لم رفااة نوايااة لغااة الكتاااب المدرسااي. غتاا  وار
التاى تكاون  التاي تام إجراؤ اا برشادي أ ماد ط يماةمهاتم بدراساة اماى اادوات ف سب، لذلك مجب أن   BSNP مث أداة 

 أدوات  أكبر المف مة. 

فالكتااب المدرساي مجاب أن يكاون  3102ت قما  اا اداا الت ميمياة لممانهد الدراساي ي تمد  ذا الب ث امى التفكمار اان 
 .جمدا. منظر  الكتاب المدرسي الجمد بارب ة جوانب  و ي م توى الكتاب  وارض  ولغويت  وااراج 

لم ااا الثااامن  سااب الماانهد  مطابقااة م تااوى الكتاااب المدرسااي لمغااة ال ربيااة م رفااة وااغاارام ماان  ااذا الب ااث  ااي  
 .ورشدى أ مد ط يمة   BSNPبم يار   وا ائ   وارض  ولغت طب ة الوزارة الشؤون الدمنية   3102

   يااةكتبمدراسااة الالالنااواي بطريقااة دراسااة نوايااة و اافية  والماانهد المسااتاذم   ااو  لب ااث ا   ااو المسااتادمالب ااث  النااوع 
(library reseach) وم ادر البيانات فى  ذا الب ث  ي الكتاب المدرسي لمغة ال ربياة لم اا الثاامن  ساب المانهد .

البياناات  فاى  ثام ت مال هاي دراساة الكتاب والوثاائ  والمقابماةقنياة جماا البياناات فتأما طب ة الوزارة الشؤون الدمنياة. 3102
 .( content analisis)لب ث  بطريقة ت ممل الم توى ا ذا 

مطابقاة م تاوى الكتااب المدرساي لمغاة ال ربياة لم اا الثاامن  ساب  (0)  اي الم  اولة مان  اذا الب اث  اإلستنتاجاتو 
% وتاادل امااى درجااة مطابقااة ل وأمااا النتمجااة انااد أدوات 7،،5بقاادر  BSNPمنظااور ماان أدوات  3102الماانهد الدراسااي 

مطابقااة ااارم الكتاااب لمغااة ال ربيااة لم ااا الثااامن  (3مطابقااة )% وتاادل امااى درجااة 51،7رشاادي أ مااد ط يمااة  فهااي 
% وتاادل امااى درجااة مطابقااةل وأمااا النتمجااة انااد 0،0،بقاادر  BSNPمنظااور ماان أدوات  3102 سااب الماانهد الدراسااي 

مطابقاة لغاة الكتااب لمغاة ال ربياة لم اا الثاامن   (2)  % وتدل امى درجة مطابقاة1،أدوات رشدي أ مد ط يمة  فهي 
% وتاادل امااى درجااة مطابقااة جاادال وأمااا النتمجااة 9،،8بقاادر   BSNPمنظااور ماان أدوات  3102نهد الدراسااي  سااب الماا

لمغاة ال ربياة  المدرساي الكتااب ا اائ   (4) % وتادل اماى درجاة مطابقاة55،5اند أدوات رشدي أ مد ط يمة  فهي 
)ج(  والمنطقيااة والم ااطم ات الم ا اارةإسااتادام لمغااة الف اا ى  )ب( ااارم المااواد ماان السااهل إلااى ال اا ب    ااي )أ(

 )ه( اادمب ام ال اور ماا الموضاوع  لام تتطااب  )د(   أاطأ الكتاباة و إاطاء ال ركات   مثل كتابة ال روا غمر ثابت
وال ماااتم تقاااديم فهااارس راااوائم لمترجماااة ال ربياااة  )ي( فاااى التمريناااات تناااوعالويقااال  )و( التااادريب ال اااام فاااي نهاياااة كااال الااادرس

 .وس الم طم ات  ولم تقدم  الت مم امى المدال ال مميوالالتمنية ورام


