
 

 

 ملخص البحث 

يف الفصل التاسع باملدرسة مفتاح الفالح الثانوية اإلسالمية الكتاب املدرسي لدرس اللغة العربية  :   تينجكو فخر الرازي 
مبدرسة مفتاح    2013على تطبيق املنهج الدراسي للسنة  )دراسة وصفية لدرس اللغة العربية  

 غيدي باغي باندونج. الفالح الثانوية اإلسالمية

   ،أغراضو هي    تكونامأربعة   وله   التعليمإىل حتقيق األهداف    هوجي مبدأ هو  2013 منهج  الدراسي
الكتاب  املدرسي  هو  الصورة  التطبيقية  للمحتوى  التعليمي  و يرشد  الكتاب  املدرسي، والتقويم. وأما  اسرتاتيجي، 

  وجد  ، هذا البحث ف   العامة  .  اخلاصة و  املنهج  أهداف  احلصول غلى هبا  ونستطيعي طريقة  اليت  ب التالميذ  املعلم  إىل 

   عشرة إحدى   املناهج  ف  اندونيسيا قد تغري حوىل  أن تطور  تلك املدرسة ف  وقعت    اليت ة الظاهر  الواقعة الكاتب
  ملدرسة الثانوية "هيا نفهم اللغة العربية جملد الثالث وهو كتابدرسة  املاملدرسي  ف   كتابالعن    فيبحث الكاتبمرة. 

 . 2017حسن سيف اهلل املاجستري ف سنة مجعه  "  ف الفصل التاسع
  الكتاب املدرسي  من استخدام الكتاب املدرسي و معرفة حمتوي  ضأغرا ض البحث هي معرفةاوأغر 

عرفة مناسب الكتاب وم الكتاب املدرسي ومعرفة مزايا وعيوب الكتاب املدرسي معرفة تطبيق اسرتاتيجيو
نظريات عن  فيحتاج الكاتب إىل استخدام  .يف املدرسة الثانوية مفتاح الفالح 2103املدرسي مع املنهج الدراسي 

  .2013كتاب املدرسي و منهج الدراسي 
 شوؤن ب اليس من كت درسةامل هتخدمتسالكتاب املدرسي  على اساس التفكري أن يعتمد هذا البحث 

الكتاب املدرسي  الفرضية املقررة أن . فيعرض الكاتب ايرلنكجاب اللغة العربية اليت تنشرها ا، بل هي كتنالدي
 مناسبا لتدريس التالميذ. 2013و منهج الدراسي تنشرها ايرلنكجا 

 قعية.اشكلة بني نظرية مع وامل معرفة هباهتدف  وصفيةوطريقة البحث املستخدمة يف هذا البحث طريقة 
دراسة مكتبية. فهي مجع وأسلوب مجع البيانات هو  .وحتلل بتحليل منطقي باستعمال املراجع من الكتب املتعلقة 

 . البيانات أو املعلومات مبطالعة الكتب أو املطبوعات أو املالحظات التى تتعلق باملوضوع املبحوث
 تطوير مهارات االتصال للغة العربيةأغراض الكتاب املدرسي هو  ونتائج احملصولة يف هذا البحث هي 

املواد يف هذا الكتاب  حمتوي ووالقراءة والكتابة. كالموهي االستماع وال ة اللغويةمهار تتعلقواليت  شصهيا وحتريريا
اخلامسة و، العيدانالرابعة و الثالثة نزول القرآن،و، احلفل مبولد الرسولالثانية و، رأس السنة اهلجريةهي املادة األوىل 
الكناب املدرسي مبهارة  وتطبيق اسرتتيجي .البيئة لسابعة احلفاظ علىوا خالق العامل،السادسة مجال الطبيعة، و

بالفهم واإلستيعاب  كل مادة يف هذا الكتاب استخدام لغة منها : يوجد املزايا والعيوب يف كتاب املدرسي  اللغوية. 
نفهم "هيا كتاب وال تعلم.ل تالميذتسبب على نقص جذب ال يتح أو صور الاضااليوسائل قلة  و والتقييم والتعبري

-41  ةصفحألن يف  .  2013منهج الدراسي  إىل    مناسبا  التاسع"  درسة الثانوية يف الفصلمل  لد الثالثاجمل  اللغة العربية
 (. ولذلك هذا الكتاب يليقKD) األساسية ءات( والكفاKI) الرئيسية اتمناسبا بالكفاءهناك بنية منهج  43

 .تالميذلتدريس لل


