
 

 

 
 املاجستريتستا  مح  الين  لببي  حتليل كتاب اللغة العربية أل

 " مضمبنيةية حتليلدراتسة "
 

 حبث
 البكالبرنبس يف تعلي  اللغة العربية شهادة مقيم لنيل

 
 

 إعياد الطالب:
 دمحم صبيف

 38033123رق  القيي:
 
 

                

 لي شعبة تيرن  الّلغة العربّية كلية علبم الرتبية والتع
 اجلامعة اإلتسالمّية امحكبمّية تسبمطرة الّشمالّية،مييان

 م 8101

 

 



 

 

 
 املاجستريتستا  مح  الين  لببي  حتليل كتاب اللغة العربية أل

 " مضمبنيةية حتليلدراتسة "
 

 حبث
 البكالبرنبس يف تعلي  اللغة العربية شهادة مقيم لنيل

 
 إعياد الطالب:
 دمحم صبيف

 38033123رق  القيي:
 

 املشر  الثاىن                             شر  األو      امل
 

  هلادي املاجيستري اليكتبر    وتسيبنب املا جيسترياليوكتبرا
 032210880332130118رقمالتبظيف:   033108130322130110رق  التبظيف: 

 

 شعبة تيرن  الّلغة العربّية كلية علبم الرتبية والتعلي 
 كبمّية تسبمطرة الّشمالّية،ميياناجلامعة اإلتسالمّية امح

 م 8101

 



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Muhammad Saufi 

Nim   : 32.13.3085 

Jur/ Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab / S1 

Judul Skripsi  : 

دراتسة حتليلية " املاجستريلين  لببي  تستا  مح  احتليل كتاب اللغة العربية أل
 " مضمبنية

 
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan 

hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dariringkasan-ringkasan yang 

semuanya telah saya jelaskan sumbernya. 

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini 

ciplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima. 

 

 

 

 

        

   Medan 18 September 2017 

 

 

 

Muhammad Saufi 

32.13.3085 

    

 

 

 



Nomor  : Istimewa              Medan 20 September 

2017 

Lamp  : 6 (enam) eks              Kepada Yth : 

Perihal  : Skripsi              Bapak Dekan FAK. Ilmu 

             a.n Muhammad Saufi             Tarbiyah dan Keguruan 

                 UIN-SU 

                 di 

         Medan 

 

Assalamu ‘alaikum Wr.Wb 

Dengan Hormat 

 Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan 

seperlunya, terhadap skripsi mahasiswa a.n Muhammad Saufi yang berjudul : 

دراتسة حتليلية " املاجستريتستا  مح  الين  لببي  حتليل كتاب اللغة العربية أل
 " مضمبنية

 “Analisis buku Bahasa Arab Karya Ustad Lahmuddin lubis,M.A (Studi 

Analisis Materi)” 

 Maka kami berpendapat skripsi ini sudah dapat diterima untuk 

dimunaqosahkan pada siding munaqosah FAK. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN-SU Medan. 

 Demikianlah kami sampaikan atas perhatian saudara kami ucapkan terima 

kasih 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

Pembimbing I            Pembimbing II 

 

 

Dr. Usiono, M.A        Dr. Zulheddi,M.A 

195712051988031001       196804221996031002 

 



 جترني

 د صويف: حمم    إسم
 18.31.1.23:  رقم األساسي

 : علوم الًتبية والتدريس  كلية
 : اللغة العربية  شعبة

 : الدكتور اوسيونو املاجستَت مشريف األول
 الدكتور ذواهلادي املاجستَت : مشريف الثاين

 املاجستريتستا  مح  الين  لببي  حتليل كتاب اللغة العربية أل:  املوضوع
 " ة حتليلية مضمبنيةدراتس"

ستاذ محم أل حمادثة املواد اليت قدمها املؤلف ىف كتاب ملعرفةيهدف ىذا البحث 

ستاذ محم الدين ألقيمة الكتاب املدرسي ملادة اللغة العربية  وملعرفة املاجستَتالدين لوبيس 
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دراسة ربليل احملتوى  دبدخلىذا البحث  ج الوصفى الكيفي. ويستخدم الباحثاملنه

(Content analysis) ، الطريقة املستخدمة جلمع البينات يف ىذا البحث ىي طريقة

ملادة الوطنية للتعليم ىف كتاب  الواثئقي.وىكذا سيوثق الباحث عن منظور ىيئة املعايَت
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بشتمل  ل امحادية عشرلفص محم الدين لوبيس املاجيسرب ثة دملادة احملا لدرس اللغة العربية

ربت ، العطلة الصفية، على شاطئ البحر، حيتوي إىل موضوععاتثالث عشرة على 

، من بغداد إىل فارس، مصر وعراقي يتحداثن، بطاقة من بغداد، ىف السينيما، الشمسية

 .كرة القدم،  صالة اجلمعة، مسجد ىف القاىرة، مطار جدة ىف السعودية، اجلامع الألزىر

محم الدين لوبيس ستاذ لال ملادة احملادثة   لكتاب املدرسي لدرس اللغة العربيةوأما قيمة ا

أما من  ،من حيث النظم اليت قررهتا ىيئة معايَت الوطنية للتعليم فهي كما يلي املاجستَت

انحية حمتوايت الكتاب املدرسي فهو يالئم ملعايَت الكفاءة والكفاءة األساسية املقررة ىف 

من انحية بقدًن و  ملواد املصاحبة ىف التعليم موجودة ىف الكتاب املدرسي منهج الدراسة وا

حية اللغة املستخدمة فيو فكلها حسن. من انالكتاب املدرسي بشكل عام فهو حسن. 

 استخدم الكاب  القواعد الصحيحة ومل ذبد الباحثة األخطاء الكبَتة فيو.
 

 مشرنف الثاين

 

 اليكتبر  واهلادي املاجسبري
032210880332130118 

 

 

 

 



ABSTRAK 

 

Nama  : Muhammad Saufi 

Nim  : 32.13.3085 

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan : Pendidikan Bahasa Arab 

Pembimbing I : Dr. Usiono, M.A 

Pembimbing II: Dr. Zulheddi, M.A 

Judul : Analisis Buku Muhadastah Karya Ustad Drs, Lahmuddin Lubis, 

M.A (Studi Analisis Materi) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui materi apa yang ada dalm buku 

Muhadastah Karya Drs. H.Lahmuddin, M.A, dan untuk mengetahui apakah materi 

ajar yang ada dala buku Muhadastah karya Drs. H.Lahmuddin, M.A sudah sesuai 

dengan materi yang sudah di tetapkan oleh kementerian agama berdasarkan 

(BSNP) Badan Standar Nasional Pendidikan. 

Adapun metode penelitian yang dugunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah metode penelitian analisis deskripstif dengan pendekatan content analisys 

(analisis isi), dan adapun sumber utama adalah buku Muhadastah Drs. 

H.Lahmuddin, M.A, sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan studi 

dokumen,  

Dan adapun hasil penelitian ini bahwa materi ajar dalam buku Muhadastah 

karya Drs. H.Lahmuddin, M.A terbagi menjadi tiga belas judul, adapun analisis 

materi pada buku tersebut peneliti menemukan bahwa materi yang disuguhkan 

dalam buku tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan oleh BNSP, 

dan pada setiap materi muhadastah tidak di temukan evaluasi. 
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 ابب األو 

 مقيمة

 

 خلفية البحث -أ 

ان اللغة األصوات أفضلية عند األمم على بقية صور االبصال األخرى من كتابة 

وإدياءات وغَتىا، و ىذه الصور األخرى بتمم لغة الكالم من غَت أن بعوض عنها كليا، 

قاما بعضهم دبحاولة لداسة البنية التشرحيية للجماجم البشرية قبل التاريخ إلثبات و قد 

عدم وجود لغة الكالم فيها، و لكن ىذه النتيجة بنقصها امحجج العلمية و األدلة 

الكافية".
3
 

اللغة ىي وسيلة من وسائل االبصال املهمة يف حياة اإلنسان.  ونعرف أبن

حس  الًتبي  الزمٍت وظيفة اللغة بعلن يف التعبَت عن الذات، وأدوات االبصاالت، 

شخص ما سوف أدوات للتكيف االجتماعي ووسيلة للسيطرة االجتماعية. مع اللغة، 

، ما إذا كان أنو سوف ينقل شيئا يف ذىنو، وال بلقي كلمة من القيام االبصاالت

اآلخرين. اللغة ىي وسيلة من وسائل االبصال اليت يستخدمها البشر ىف التفاعل مع 

اآلخر. وقد اللغة عاملية، حيث ديكن استخدامو من قبل أي شخص بغض النظر عن 
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 11م( ص.  1111-ه 1441محمود أحمد السٌد. اللغة.. تدرٌسا و اكتسابا ) الرٌاض: الطبعة األولى، 
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ما يستخدم اللغة كوسيلة العرق أو القبيلة أو الوضع االجتماعي، لألمم أو الدول. ك

واللغة العربية ىى لغة القران الكرًن الذي أنزلو هللا إىل ىذه الدنيا لالبصال أبخيو اإلنسان.

ونعرف أن كثَت من الن اس قد يستعملون ىذه اللغة والسيما ىف البالد املتقدمة، و يف 

بية كما يف املعاىد اندونيسيا مثال نرى كثَتا من اجملتمع االندونيسى يتعلمون اللغة العر 

 واملدارس الىت اس ست على املنهج اإلسالمي  ولذا إنتشرت اللغة العربية يف أرماء العامل.

إن اللغة العربية هلا دور كبَت ىف فهم القرأن وامحديث وكت  الًتاث، وينبغى على 

يعرف كثَتاً، من يريد أن يفهم البد ان يقرأ من قبل، والقراءة بوابة املعرفة، ومن يقرأ كثَتاً 

والقران ايضا أيمران ابلقراءة كماأمرهللا بعاىل يف أول الوحى الذي جاء بو امللك جربيل إىل 

نبينا حمم د صل ى هللا عليو وسل م ابلقراءة وأبقى هللا أمرالقراءة ىف كتابو الكرًن " 

وربك إقرأ  خلق اإلنسان من علق بسمميحرلا نمحرلا هللا  إقرأ ابسم رب ك ال ذي خلق

 8عل م اإلنسان مامل يعلم ال ذي عل م ابلقلم األكرام

البزال القراءة أىم الوسائل اليت بنقل إلينا مثرات العقل البشري، وأنقى املشاعر 

أن القراءة أعمق بكثَت من ان بكون  بُتاإلنسانية الىت عرفها عامل الصفحة املطبوعة. 

كلمة. إهنا عملية غاية يف التعقيد، بقوم ضم امحرف إىل اخر، ليتكون من ذلك مقطع أوال

على اساس بفسَت الرموز املكتوبة، أي الربط بُت اللغة وامحقائق. فالقارئ يتأم ل الرموز 
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ويربطها ابملعاىن، مث يفسر بلك املعاىن وقفا خلربابو، فهو يقرأ رموزا وال يقرأ معاىن، وبكون 

من وراء الرموز.والبد هلذا البناء من أن القراءة عملية بُت فيها القارئ امحقائق الىت بك

يتصل ابخلربة لتفسرلو بلك الرموز ، ومن اخلطأ أن نعترب متييز امحروف وجمرد النطق 

ابلكلمات قراءة ، فتلك عملية الية ال بتضمن صفات القراءة الىت بنطوى على كثَت من 

التقييم والتذكر والتنظيم العمليات العقلية كالربط واإلدراك واملوازنة والفهم واالحتيار و 

 1واإلستنباط واالبتكارىف كثَت من األحيان

بعد القراءة مهارة أساسية ابلنسبة للمتعلم ، بواسطتها يستطيع الدارس أن يواصل  

بقدمو العلمى ىف بقية صنوف املعرفة املختلفة ، ألن كل املواد الدراسية الىت دير ىف خرباهتا 

أو مقروء اللغوية املكتوبة ، وقراءة ىذه الرموز وسيلة  الدارس ليست إال فكرا مكتواب

 بعرف مضامُت ىذا الفكر .

واملعلم لو دور يف العملية التعليمية، فإن الكتاب املدرسي ىو الذى جيعل ىذه 

العملية مستمرة بُت التلميذ ونفسو حىت حيصل من التعليم ما يريد. فالكتاب ابق معو 

الكتاب التعليمى اجليد ىو الذى جيذر التلميذ رموه ويشبع  ينظر فيو كما أراد ومن مث ذمد

رغبتو وجيد فيو نفسو ويتضمن الكتاب التعليمى املواد الدراسية الذى يريد املدرس أن 

يقوم بتعليمها بقدرة اإلمكان مطابقة ابألغراض املرجوة، وأما املواد التعليمية فهو احملتوى 
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بغرض ربقيق أىداف بعليمية معرفية أو مهارية  التعليمى الذي نرغ  يف بقدديو للطالب

 3أو وجدانية وىي املضمون الذي يتعلمو التلميذ ىف علم ما.

ومن مث  كتاب التعليم مهم جدا  يف عملية التعليم والتعلم  ألنو عنصر اساسي 

من مكوانت املنهج فهو إحدى ركائزه األساسية يف أي مرحلة بعليمية وبذلك إستطاع 

 . تحقق األىداف اليت يريد ربقيقها من العملية التعليميةاملعلم ان ي

الكتاب املدرسي يعترب إحدى الوسائل لتطبيق وبنفيذه ويشًتك مع الوسائل 

واخلربات واألنشطة األخرى لتحقيق األىداف الًتبوية املنشودة. والكتاب املدرسي أدة 

يشجع عليها ويعرض من أدوات التعلم الذايت، وال بد أن يعرض ألسالي  التفكَت و 

قضااي بفكرية ونشاطات إبداعية خيامية بساعد ىف بقوًن بعلم الطلبة وبعميق مدى 

بعلمهم إىل جان  التسلسل املطقى واإلىتمام ابجلان  النفسي من خالل القيم 

 33 واالذباىات اإلسالمية.

واإلستفادة من الكت  املدرسية الصحيحة يعرب من إحدى العناصر اليت بساعد 

املعلمُت والطلبة لتحصيل على أىداف التعليم املقررة ىف املناىج املدرسية. والكتاب 
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( وىو 3992املدرسية من وسائل األرشادات اليت هلا دور مسيطر ىف الفصل. )اببريك 

 7(3993جزء مهم ىف منهج الًتبية )التباخ واخرون 

درسيي ونتائج دراسة كثٌَت من البحوث اليت بشَت إىل عالقة القوية بُت الكتاب امل

الطالب. ىف بعض الدول مثل اندونيسيا سجل أن درجة متليك الكت  املدرسية عند 

الطالب ىف املدرسة األساسية هلا عالقة متبادلة وكبَتة بنتائج دراسة الطالب كما يقاس 

بنتائج بقييم التعلم مستوى الدولية. وىف برازيل الطالب الفقراء الذين يتناول كتاب 

 2.ضيات جماان بشَت وجود برقية إذماز الدرسة الكبَتةالراي

ومن بلك النظم ىي البد ىف كتابة الكتاب املدرسي أن يكون الكتاب مناسبا 

أغراض عامة من التعليم اليت قررهتا امحكومة كما وردة ىف معيار األىليو واألىلية 

معيار الوطنية للتعليم األساسية، ومناسبة أبغراض الًتبية الدولية لكل مستوى الًتبية و 

 ومنهاج التدريس واستعمال اللغة وخطة الكتاب الصحيحة.

 يوبعد أن نظران دما سبق، شعر الباحث ابمحاجة إىل البحث على الكت  املدرس

ة اللغة العربية  املستعملة ىف املرحلة اجلامعة. وىف ىذه امحالة سوف يبحث الباحث دملا

 بية ملستوى اجلامعي لألستاذ محم الدين لوبيس. الكتاب املدرسي ملادة اللغة العر 
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عن الباحث أن نعرف عيقا  هرادألأن ىذا الكتاب املدرسي، الباحث استعمال

قيمة استحقاق ىذا الكتاب املدرسي حىت بتفق ىيئة معايَت الوطنية للتعليم مناسبة 

لكتاب أوال، استعمالو ىف التعليم. إذا اليًتكز ىذا البحث على استحقاق استعمال ىذا ا

ألن استحقاق ىذا الكتاب قد وافقتو ىيئة معايَت الوطنية للتعليم وقرر مدير العام للًتبية 

اإلسالمية لوزارة الدينية جلمهورية إندونيسيا أن ىذا الكتاب املدرسي يستحق استعمالو 

 ىف املدارس.

واسناد إىل شرح الباحث ، مث حدد الباحث ىذا البحث البكالريوس على" 

 دراتسة حتليلة مضمبنية" املاجستريتستا  مح  الين  لببي  ليل كتاب اللغة العربية ألحت

" 

 

 حتيني الباحث  -ب 

بعريف الكتاب املدرسي، ىيئة معاير  لبحث إىلا اوحدد الباحث يف كتابة ىذ

 الوطننية للتعليم، بقوًن حمتوايت الكتاب املدرسي لدرس اللغة العربية.

 أتسئلة البحث -ج 

 البحث الذي اراده الباحث بقدديو يف ىذه الرسالة  كما يلي:واما أسئلة 



املاجستَت ستاذ محم الدين لوبيس ألحادثةما املواد اليت قدمها املؤلف ىف كتادب  .3

 ؟

ستاذ محم الدين لوبيس ما ىي قيمة الكتاب املدرسي ملادة اللغة العربية أل .8

 املاجستَت من حيث النظم اليت قررهتا ىيئة معاير الوطنية للتعليم ؟ 

 أهي  البحث -د 

 وأما األىداف البحث الذي قدمو الباحث كما يلي :

 املاجستَت ؟ستاذ محم الدين لوبيس أل حمادثة ملعرفة املواد التعلمية ىف كتاب .3

ين لوبيس ستاذ محم الدملعرفة قيمة الكتاب املدرسي ملادة اللغة العربية أل .8

 املاجستَت من حيث النظم اليت قررهتا ىيئة معاير الوطنية للتعليم ؟

 

 

 

 

 

 

 



 فبائي البحث -ه 

بفيد فائدة ، وأما فوائد البحث يف كتابة ىذه الرسالة  حثبرجى ىذه الرسالة الب

 ىي :

 فبئي النظريّ  .0

بكون زايدة املعلومات لدى القارئ ، او للباحث  حثالببرجى ىذه الرسالة  -أ 

 نفسو.

برجى ىذه الرسالة البكلريوس بفيد فائدة للقارئ او معل م اللغة العربية،  -ب 

وخاصة لطالب يف قسم اللغة العربية ، عن كيفية بقدًن ومناسبة املادة 

 املفردات الصحيحة ىف كتاب املدرسي.

 برجى ىذه الرسالة البكلريوس بكون مصدر اً ومطالعاً للباحث املستقبل. -ج 

 و. هيكا  البحث 

يكون كتابة ىذا البحث مرببا بربيبا، وسهولة ىف فهم ىذه الرسالة بكالريوس ألن 

 فخطط الباحث ىذا البحث إىل مخسة أبواب وىي:

الباب األول : مقدمة ىذا البحث، ربتوي على خلفية البحث، وربديد البحث، وأسئلة  

 البحث، وأىداف البحث، وفوائد البحث، وىيكال البحث.



اإلطار النظري، بتكلم فيها الباحث عن الكتاب املدرسي وبقيمو ،  الباب الثاين : حبوث

بعريف الكتاب املدرسي، ىيئة معاير الوطنية للتعليم، بقوًن حمتوايت 

الكتاب املدرسي لدرس اللغة العربية، بقوًن حمتوايت الكتاب املدرسي 

لدرس اللغة العربية، بقوًن ىف استعمال اللغة ىف الكتاب املدرسي لدرس 

 للغة العربية. بقوًن ىف رسم املفردات اللعربية ىف الكتاب املدرسي .ا

الباب الثالث : ىف ىذا الباب حيتوي على مناىج البحث، نوع البحث وموضعو، مصادر 

البينات، والطريقة مجع البينات، وأدوات البحث، والطريقة ربليل البينات، 

 وفحص صحة البياانت.

 الباب الرابع  : عرض البياانت وربليلها، 

 الباب اخلامس: اإلختتام، اخلالصة ، اإلقًتحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ابب الثاىن

 اإلطار النظري

 

 مباحثهالكتاب امليرتسي و  .أ 

 تعرنف الكتاب امليرتسي .0

الكتاب املدرسي شيئ مهم  ىف ييسر عملية التعلمية ىف الفصل، ونعرف ايضا ان  

املادة التعليم وسيأيت بعريفات العديدة من  الكتاب املدرسي مصدرا لكل املعل م ىف بقدًن 

  الكتاب املدرسي منها :

الكتاب املدرسي دبعٌت األوسع ىو كل الكت  املستخدمة يف التعليم, ومنو ايضا   .أ 

 9كراسة عمل الطلبة وموديول وكراس بكملة.

وعرف الباحث "روجرز " الكتاب املدرسي أبنو أداة متبوعة بكيفية ذبعلها   .ب 

 .3مندرجة يف سَتورة بعلم من أجل ربسيٌت فعالية بلك السَتة

الكتاب املدرسي ىومؤلف بعليمي يقدم املفاىيم اجلوىرية لعلم ما أو لتقنية ما أو  .ج 

 33سر.لتقنية ما الثييتطلبها الرب انمج التعليمي يف شكل مي
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ومعناه يف اصطالح وزا رة الًتبية األساسية واملتوسطة واملدرسة العالية الذي   .د 

يشتعمل فيو املواد التعليمية لًتقية االديان والتقوى واألخالق الكردية والشخص 

وقدرة على معرفة العلوم واملعرفة والتكنو لوجية وبرقية اإلحساس والقدرة اجلماليا 

صحة الذي ألفو الكاب  بناء على معايَت الوطنية وبرقية القدرة امحركي وال

 38للتعليم.

 هيئة معانري البطنية للتعلي   .8

ىيئة معايَت الوطنية للتعليم ىي اهليئة املستقلة اليت هلا وظيفة لًتقية معايَت 

وزاراة اليت بنفذ األمور امحكومية يف قسم  31الوطنية للتعليم واملراقبو بنفيده وبقييمو.

 الذين واملصامحة اليت بنفذ قسم الًتبية يف الوالية واملديرية واملدينة.

وهليئة معايَت الوطنية للتعليم وظيفة ليساعد  وزارة املعارف الوطنية وهلا سلطة 

 لتنفيذ األمور اآلبية:

 لًتقية معايَت الوطنية التعليمي .أ 

 لدويل لتنفيذ االمتحان ا .ب 

العطاء التوصية للحكومة وامحكومة احمللية ىف ضمانة درجة جودة الًتبية  .ج 

 ومراقبتها 
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 لصياغة معايَت التخرج ىف وحدة الًتبية األساسية واملتوسطة  .د 

لتقوًن الكت  املدرسية من حيث حمتوايت الكت  ولغتها وبقدديها   .ه 

 33.وبياهنا

العربية وفقا بنظام هيئة معانري مؤشرات تقبًن الكتاب امليرتسي ليروس اللغة  .3

 البطنية التعلي 

لضمان جودة التعليم الوطٍت, قرروزير الًتبية الوطنية مثانية معايَت الوطنية   

 للتعليم وىي:

 معيار احملتوايت  .أ 

 معيار العمالية   .ب 

 معيار الكفاءة املتخرجُت  .ج 

 معيار املعلمُت والعاملُت ىف جمال التعليم  .د 

 معيار الوسائل واللوا زم التمهيدية    .ه 

 معيار اإلدارة .و 

 معيار التمويل  .ز 

 33معيار بقوًن الًتبية  .ح 
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بشكل عام مثانية بكون معايَت الوطنية للتعليم املذكورة مرجع ىف كتابة الكتاب 

املدرسي. ولكن ىناك أربعة معايَت الوطنية للتعليم اليت يتعلق مباشرة بكتابة الكتاب 

 املدرسي, يعٍت:

 معيار احملتوايت .أ 

 معيار العملية  .ب 

 معيار كفاءة املتخرجُت .ج 

 33معيارالوسائل واللوازم التمهيدية .د 

 مث وضع فريق الواضع ىذه املؤشرات األربعة إىل العوامل والعناصر املفصلة.  

ويتعلق بتقوًن الكتاب املدرسي ملادة اللغة العربية قال د. رشدي أمحد طعيمة    

كما كتبها د .عبد الرمحن بن ابراىيم الفوزان ىف كتابة فينبغي ان يتنا وهلا بقوًن الكت  

وىي أسس إعداد الكت  وحمتوى الكتاب واملهارات اللغوية  37اجملاالت الرئيسية اآلبية,

لتدريبات والتوًن واملواد املصاحبة وإخراج الكتاب واالنتباع والطريقة التدريس وا

وىذه اجملاالت قد فصلت ىيئة معايَت الوطنية للتعليم إىل أربع نواحي كما شرح ،العام

 الباحث فيما بعد
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وقالت ىيئة معايَت الوطنية التعليم أن الكتاب املدرسي اجليد البد أن يوفر   

ال على وىي انحية احملتوايت وانحية التقدًن وانحية أربع نواحي ليكون صامحة االستعم

 وىذه النواحي األربعة قدفصلت إىل مؤشرات كما ىف التايل: 32اللغة وانحية البيانية. 

 تقبًن حمتبايت الكتاب امليرتسي ملادة اللغة العربية (0

يف بقوًن حمتوايت الكتاب املدرسي لدرس اللغة العربية ىناك ثالث 

 وىي:39مؤشرات,

 مالئمة املواد ملعايَت الكفاءة األساسية ( أ

 ويشتمل ىذه املؤشرة إىل مايلي:  

اكمال املواد : املواد اليت يقدمها الكاب  يف الكتاب املدرسي يشتمل   .أ 

كل املواد الرئيسية من كل النواحي اليت بدفع إىل ربقيق معايَت الكفاءة 

اسبا دبعايَت والكفاءة األساسية اليت وردت يف املناىج الدراسية. ومن

الكفاءة والكفاءة األساسية للفصل األول للمدرسة املتوسطة اإلسالمية 

أن املوواد الرئيسية يف منهج الدراسة بشتمل على املواد ملهارة اإلستماع 

 والكالم والقراءة والكتابة والًتاكي .

ونظرا إىل رأي الدكتور على دمحم القامسي كما كت  إحسان يف حبثو 

 .8املدرسي لدرس اللغة العربية البد أن يتضمن فيو األنواع اآلبيةأبن الكتاب 
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املطالعات, وىف كلمة أخرى يعٍت القراءة الذي يهدف ليجعل  .أ 

إذا ىف  83.الطالب يستطيعون أنيقرأ واجيدا ويفهموا ما يقرأواه

الكتاب املدرسي البد أن جيد فيو املواد ملهارة القراءة القراءة اليت 

  على التعبَت والتذوق واالستعمال اللغوي بستفيد هبا للتدري

 واإلمالء جبان  التدري  على القراءة والفهمز

قواعد النحوية: فيها جمال للتدري  على التعيَت والتذوق واإلمالء  .ب 

جبان  القدرة على االستعمال اللغوي الصحيح. وربدف ىذه 

القدار التالميذ على حما كاة األسالي  الصحيحة, وجعل ىذه 

 اكاة مبنيا على أساس مفهوم بدال من أن بكون آ لية حمضة.احمل

التمارين: أن يكون التمرين شفهية أوكتابية. والتمرين يشمل األسئلة  .ج 

عن املادة اليت يتعلمها الطال  دما قبل, ولألسئلة منزلة أصلية ىف 

 88التدريس.

التدريح ىف القدًن املادة الدراسية, كما  قال مليانتو سومردي يف  .د 

أنو Sebuah Tinjauan Metodologi Pengajaran Bahasa Asingبكتا
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يتكون من إختيار املادة ومنهج بربي  املادة وكيفية بقدًن املادة 

 .W.F)وبكرار املادة. وىذا املبدأ وضعو وليام فرانسيس ماكي 

Mackey) .وىوأحد من اللغوين 

 وقال ماكي أن اخلطوات يف بقدًن املادة الدراسية يتكون من:

 إختيار املادة, فينبغي أن يهتم هبذه املبادئ: .3

 . أن بكون املادة موافقا هبدف التعليم (أ 

 أن بكون املادة موافقا بدرجة مهارة   التلميذ وقدربو    (ب 

 أن بكون املادة موافقا ابألوقات املستعدة للتعليم  (ج 

 منهج بربي  املادة, ومبادئها:   .8

 اعةأن بكون املادة املتقاربة واملتصلة بقدم مج (د 

 أن بكون املادة اخلفيقة بقدم قبل املادة العظيمة  (ه 

 أن بكون املادة العامة بقدم قبل املادة اخلاصة   (و 

 أن بكون املادة السهلة بقدم قبل املادة الصبغة. (ز 

 كيفية بقدًن املادة    .1



واملبدأ املهم ىف بقدًن املادة أن يكون الكتاب يقدم املادة بسهيال 

ابلوسائل الدراسية البديعة استجداما إىل سهلة للتلميذ ىف بعلمو, وبقرن 

 التفهم.

 بكرار املادة .3

ولتأكيد املادة ولتقوية فهم التلميذ فيها فينبغي أن   بكرر املادة  

  بتقدًن امللخص أوإبقامة التمارين املكررة.            

القاموس املساعد الذي يتضمن املفردات اجلديدة املستعملة ىف   .3

 81.الكتاب

ولر أىناك شيئان مهمان ىف بعليم اللغة األجنبية الذان البد أن كت  ف

وىذا يشَت على  83يعرفهما الطال  ومها املفردات وكيفية التكوين املفردات ىف اجلملة .

مهمة إعطاء املفردات الكثَتة وأيضا البد لألستاذ أن يعلم الطالب ىف استخدام 

إلعمال اليومية, حىت يقدر الطالب أن املفردات ىف اجلملة  البسيطة مثال املتعلقة اب

وال بد ان يتضمن الكتاب املدرسي لدرس الغة يستخدم املفردات يف حياهتم اليومية. 

العربية املواد املتعلقة ابملهارات اللغوية األربع اليت يتوخى الكتاب إكساهبا للدراسُت , 

 83استماعا وكالما وقراءة وكتابة.
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 ابساع نطاق املواد وعمقو  -ب

بعريض املواد يف الكتاب املدرسي ال بد أن يوافق دبا يراد من املواد املدرسية ويتضمن      

 فيو البياانت الواضحهة عنها.

 دقة املواد    .3

 وعنا صرىا كما يلي:                 

 دقة املفهوم والتعريف ( أ

اإلدراك من بقدًن املواد يف الكتاب البد أنيكون دقيقا ألن يتباعد عن خطإ            

طالب. وكذالك فالبد ان يعرض التعريف يف الكتاب صحيحا ليساعد الطالب يف 

 ربصيل على األغراص املنصودة كما وجد يف معا يَت الكفاء ة والكفاءة واألساسية.

 دقة اإلجراء   ( ب

اإلجراء ىو اخلطوات اليت يسلك عليها ليحصل على األغراض املنشودة. فالبد على      

 يعترب اإلجراء دقيقا لئال يكون الطالب خاطأ ىف فهم املواد ىف الكتاب.الكاب  أن 

ويهدف بعليم اللغات بشكل عام إىل إكتساب الدارسُت جمموعة من املهارات,     

وامحديث عن املهارات اللغوية عند إعداد كتاب لتعليم العربية أو بقوديو يشتمل على 

بعض العناصر اليت ربتاج إىل بعض املعاجلو. وبنقسم املهارات اللغوية إىل أربع مهارات 

 83م والقراءة والكتابة.رئيسة ىي: اإلستماع والكال
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ولًتبي  ىذه املهارات فقد كثرت آلراء . والطريق امحديثة بتفق على أن الًتبي  ىف      

بعليم املهارات اللغوية ىو بدأ ابملهارات الشفوبُت يعٍت السماع وامحديث , مث أتجيل 

 87ونطقا. القراءة والكتابة اىل مرحلة  بعد متكن الدارس من أصوات اللغة اجلديدة مساعا

وإن الوضع األمثل ىف بقدًن املهارىت اللغوية أال بقدم للطال  مهاربُت خمتلفتُت ىف    

وقت واحد , كأن ندربو على برقي  مجل جديدة من كلمات مل يكن للطال  سبق عهد 

هبا فتضيف عليو صعوبتُت : إحدامها ضرورة فهم الكلمات اجلديدة واألخرى بركي  مجل 

  بد لكاب  الكتاب املدرسي أن يهتم ىذا اإلجراء.وهلذا فال 82جديدة.

 دقة األمثلة والصور التوضيحة   ( ت

املفهوم واملبدأ واإلجراء البد أن يوضح ابألمثلة والصور التوضيحية اليت يقدمها         

 ابلدقيق, وبذلك اليفهم الطالب املواد قولية فقط

 دقة األسئلة والتمرينات ( ث

على انوبع التدريبات اللغوية وعددىا ومدى قدرهتا على ويقصد بذلك التعرف         

بثبيت املهارات اللغوية اليت يسعى املدرس ال كتساهبا للدارسُت. وكذالك التعرف على 

أسلوب التقوًن الذي يشيع ىف الكتاب والذي ديكن من خاللو معرفة مدى ربقيق 
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البد ان يؤيد ابألسئلة واإلجراء  أوفهم الطال  على املفهوم واملبد 89أىداف الكتاب.

 والتمرينات.

 املواد املصاحبة ىف التعليم    .8

 .1ىذه املواد املصاحبة يف بعليم اللغة العربية يوجو إىل العناصر اآلبية.     

 املطابقة بتطور بعليم اللغة العربية (أ 

 عصرية األمثلة واملراجع  (ب 

 العالقة بُت املفاىيم   (ج 

العالقة بُت املفاىيم ىف الكتاب املدرسي يستطيع أن يقدمها ىف البيان واألمثلة     

 ويستطيع أيضا أن يعلقها ابلدروس األخرى وحبياة الطالب ايلومية.

 الغرض التواصلي (د 

املواد ىف الكتاب املدرسي البد ان يقدم األمثلة والتمرينات ليتواصل الفكرة شفواي      

 يخ األحوال واملشاكل اليت يتعلمها الطال .كان أم ربريراي لتوض

 واقعية التطبيق     (ه 

املواد املكتوبة ىف الكتاب املدرسي البد أن جيد فيو البياننات واألمثلة والتمرينات اليت      

 يوضح بطبيق املفهوم دمن املواد ىف حياةالطالب اليومية.

 املواد اإلضافية   (و 
                                                           

21
 17نفس المرجع, ص: 

30
 Mansur Muslich, Text Book…, hlm:295 



املواد ىف الكتاب املدرسي البد ان يقدم البياانت وألمثلة واألسئلة الزائدة املتعلقة      

 ابملواد اليت يتعلمها الطالب.   

 ومن املواد املصاحبة ىف التعليم ىي :

 القاموس اللغتُت أواللغات (3

 كتاب التمرينات  (8

 كتاب القراءة واملطالعة (1

 13الكتاب املساعدة للمعلمُت.  (3

يذكر فيو العناصر الزائدة يف بقوًن حمتوايت الكتاب كما ىف   سوىرسيميويف كتاب  

 اآليت:

 ( حمتوى الدرس مطابق دبحتوى املواد وبباعها ىف منهاج التدريس3

 ( اإلعالم املأخوذ من املرجع اآلخر يتبعو البيان الواضح8

 (للفصل اخلَت البد ان يتبعو ابلفهرس والقائمة احملتاج1

 فيو الفهرس.(البد ان يكت  3
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يف بقوًن بقدًن الكتاب املدرسي لدرس اللغة العربية ىناك  أربع النواحي اليت البد أن     

 وىي:18يهتم هبا,

 التقنية يف التقدًن .3

 طريقة التقدًن (أ 

يف كل األبواب من الكتاب املدرسي لدرش اللغة العربية البد ان يشتمل فيو املواد  

املتعلقة ابملهارات اللغوية األربع . وفيها أيضا البد ان يشتمل فيو أقلو مولد امحماس مثل 

بقدًن الصور وبقدًن الصور التوضيحية وامحكاية والنموذج املستخدم ىف امحباة اليومية 

ة اليت يشتمل فيو املواد األساسيو الالزمة لفهم املواد الرئيسية اليت سوف وبقدًن املقدم

 يقدمها وبقدًن احملتوايت املشتملة كل جزء من نواحي استحقاق احملتوايت.

 التناسق ىف التقدًن  (ب 

بقدًن احملتوايت من سهولتها إىل صعوبتها ومن البسيط إىل املرك  وغَت رمسي إىل      

اد األساسية الالزمة أوال قبل بقدًن املواد الرئيسية حىت ان يستطيع رمسي. وبقدًن املو 

 الطالب أن يفهم الدروس جيدا.

ويتعلق ابملهارات اللغوية األربع فالبد أن يقدمها صحيحا ومتناسقا. ولًتبي  ىذه        

املهارىت فقد كثرت اآلراء. والطرق امحديثة بنفق على أن الًتبي  ىف بعليم املهارىت 

للغوية ىو بدأ ابملهاربُت الشفوبُت يعٍت السماع وامحديث, مث أتجيل القراءة  والكتابة اىل ا
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املرحلة الحقة بعد متكن الدارس من أصوات اللغة اجلديدة مساعا ونطقا . ففي حُت 

ملرحلة ه بصريف الطريقة السمعية السفوية ىف مرحلة السماع والنطق حيث بستمر ىذ

ربتصر الطريق السمعية البصرية ىذه املرحلة إىل شهر بقريبا  ماال يقل عن ستة شهور,

 11يكفي ليتعود الدارس على مساع ونطق العبارات اليت سيقرؤىا ويكتبها.

التوازن بُت األبواب فيو مقدم بتممام وثبت على اإلىتمام على معايَت  (ج 

للغوية األربع فال بد أن يتوازن الكفاءة األساسية. وكذالك ابمهارىت ا

 ًن بُت املهارات ىف كل األبواب.قدب

 ربط املواد الدراسية بعضها ببعض   (د 

ليس اهلدف ربط اللغة ابملواد الدراسية , دون أن برببط املواد الدراسية بعضها      

فالدرس اليت يتلقاىا التالميذ وخباصة ىف سنوات ببعض, بل اهلدفأن بكون كلهامًتابط, 

ة برابطا وثيقا, إذ أن ذلك جيعل املعلومات حية الدراسة األوىل البد أن بكون مًتابط

ذات قيمة لديهم, كما يؤدي اىل رسو خها ىف أذىاهنم, مث على سرعة بذكرىا عند 

االسًتجاع ىلال نتفعاع هبا عند اجلاجة اليها خبالف املعلومات املفكة اليت مل بعقد بينها 

 13ء منثورا.صلة, فاهنا بكون قليلة القيمة البلبث أي بتبخر وبصَت ىبا
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 بقدًن التعليم .8

 الًتكيز على الطالب  (أ 

يتصف بقدًن املواد ىف الكتاب املدرسي اببفاعلي واإلشًتكي حتىأن يستطيع أن       

 Hywell Colemanيدفع الطالب للتعليم بنفسو. وقال ىيويل كوملان 

املواد أن بس  الوقت احملدودة وىذا دبعٌت أن اهلدف البد أن يكون بسيطاوأكثر من 

 13البد أن يقدر ليتعلمها الطالب أبنفسهم.

 الًتقية ىف نشاط العملية  (ب 

هبدف بعليم اللغات بشكل عام إىل إكساب الدارسُت جمموعة من املهارات,     

وامحديث عن املهارات اللغوية عند إعداد كتاب لتعليم العرببية أو ربليلو أوبقوديو يشتمل 

 بعض املعاجلو . وبنقسم املهارات رئيسة ىي:على بعض العناصر اليت ربتاج إىل 

 13اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة.

وهبذا البد ىف بقدًن وحبث املواد ىف الكتاب املدرسي يًتكز على أنشطة العملية يعٍت   

على عملية التفكَت وامحركة, مطابق ابألفعال العمليات كماورد ىف معا يَت الكفاءة 

 ليس على نيل النتيجة األخَتة فقدوالكفاءة األساسية, و 

. 

                                                           
35

Azhar Arsyad< Bahasa Arab dan Meode Pengajarannya< (Yogyakarta: Pustaka Pelajar< 2010), 
hlm 122 

36
 36ن ابراهٌم الفوزان, إعداد مواد تعلٌم ..., ص: د. عبد الرحمن ب 



 االىتمام ىف انحية ذماة العمل   (ج 

 بقدًن العمليات لًتقية نشاط الطالب اليضرىم.      

 التقدًن متنوع   (د 

بقدًن املواد يستخدم طريقة متنوعة لئال يكون الطالب سائما, مثال بطريقة       

 يتعلق اباملواداملقدمة القياسيو واإلستقرائية وابستعمال الصور واجلداول اليت

 الطريقة التدريس .1

ويقصد بذلك التعرف على طريقة بعليم اللغات األجنبية اليت يتبناىا املؤلفون واليت       

 17بنعكس بدورىا على ىختيار حمتوى الكتاب وبنظيمة.

 كمال التقدًن   .3

 القسم األول  (أ 

يد ودليل عملي وفهرس يف القسم األول من الكتاب املدرسي البد ان يكون فيو مته      

 الكتاب.

 القسم احملتوى  (ب 

بقدًن املواد ىف الكتاب املدرسي مكمل ابالصور والصور التوضيحية واجلداول      

 جع واألسئلة والتمرينات املتنوعةواملرا

 القسم األخر  (ج 
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وىف القسم األخَت من الكتاب املدرسي ىناك املراجع والفهارس واملصطلحات والئل      

األعمال األجوبة من التمرينات. وإذا مل يكن دفًت الرمز ىف أول الكتاب فيجوز أن يكتبو 

 ىف أخر الكتاب.

 ويتعلق هبذا يعٍت بتقوًن بقدًن الكتاب املدرسي, عالمات آبية, وىي:     

 ن بقدًن املواد متعلقة ومؤ يدة بينها.البد ان يكو  (3

البد ان يكون بقدًن املواد فيو جيذب انتباه الطالب وجيل  رغبتهم ألن   (8

 يتعلم .

بقدًن املواد فيو يستطيع أن يدفع الطالب ألن يتعلم  درسهم ىف الزمان   (1

 املستمر.

بقدًن املواد ويدخل  فيو نظام املواد الدراسية وطريقة الكتابة يرجع إىل   (3

 قدرة الطالب ومستوى منوهتم.

البد أن يكون ىف الكتاب املدرسي عالقة التقدًن الواضحة واملستمرة    (3

 كمثل كتابة الباب مث كتابة جزء الباب بعضةا.

 غة العربيةتقبًن ىف اتستعما  اللغة ىف الكتاب امليرتسي ليرس الل    .ج 

وىف بقوًن استعمال اللغة ىف الكتاب املدرسي لدرس اللغة العربية فال بد أن يهتم     

 مخسة مؤشرات اآلبية:



مطا بقة استعمال اللغة دبستوى منوة الطالب, مستوى منوهتم ىف الثقافة كان أم  (3

ر منوهتم ىف االجتماعية والعاطفية. ومنوة اللغة ىف دور املراىقة يشتمل ىف بطو 

وىم يبدأون 12. 3923قدرة غلى استعمال اجلمل املراكبة )فيشر والزيرنسون,

ىف بطوير قدرهتم املتعلقة ابجلمل. وسوى ذلك ىم ينظمون فكرهتم قبل ان 

 يكتبوا خَت دما قبلها.

 ىستخدام اللغة التواصلية, والفكرة املقدمة ىف املواد قادر على أن يفهمها.  (8

 فيها يرجع إىل القواعد الصخيخة.وقا عدة اللغة املستخدمة  (1

استخدام اللغة التالبية على شروط املتناسعى والرباد على حبكة الفكر  (3

 والتماسك بُت األبواب والفقرات.

 اختيار املفردات الصحيحة  (3

 وأسس أختيار املفردات ىو:    

 الشيوع : بفضل الكلمة الواسعة االستخدام على غَتىا (أ 

ة املستعملة ىف كل البالد العربية على التوزع أواملدى: بفضل الكلم (ب 

 الشائعة ىف بعضها فقط.

 األلف : بفضل الكلمة املألوفة على املهجورة.  (ج 
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الشمول: بفضل الكلمة اليت بغطي أكثر من جمال على احملصورة ىف    (د 

 جمال.

 األمهية: بفضل الكلمة يهتاج إليها الدارس أكثر على غَتىا.   (ه 

بية على غَتىا ) ىابف أحسن من العروبة : بفضل الكلمة العر    (و 

 19بلفون(.

 

 تقبًن بيان الكتاب امليرتسي ليرس اللغة العربية   .د 

 مقياس الكتابة (3

مطا بقة مقياس الكتاب دبعيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي. ومقياس الكتاب        

 الكمدرسي 

 .3)عشرين( مم.  .8-بسامح املقايس منو بُت . )صفر(

 خطة واجهة الكتاب (8

 ربذيط املظهر ىف واجهة الكتاب 

الواحدة والقوام ىف بقدًن العناصر ىف واجهة الكتاب األمامي و واجهة  (أ 

الكتاب اخللفي.وكذالك أبلوانو وصوره ونوعية أحرف مًتابط. و وضع 
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العناصر ىف واجهة الكتاب كان أىف حمتوايت الكتاب مطابق ابلتخطيط 

 األول.

 حبقدًن مركز اجلذب من الكتاب صحي  (ب 

برك  العناصر مثل إسم الكتاب وإسم املؤلف والصور التوضيحية واللغوغرام   (ج 

 ومقياسها متوازن.

 القوام ىف حل العناصر املذكورة (د 

 نبعية األحر  ىف واجهة الكتاب  

 امحرف املستخدمة جاذبة وسهلة القراءة  (أ 

 مقايس األحرف املستخدمة ىف إسم الكتاب أكرب دمن األحرف األخرى  (ب 

 إسم الكتاب يقدر على أن خيرب القارئُت عن حمتوايت الكتاب  (ج 

 لون امحرف املستخدمة ىف إسم الكتاب متباين بلون أرضية الصورة.  (د 

 استعمال امحروف  

 ال يستخدم أنواع امحروف املتعددة  (أ 

 يستخدم نو عي امحروف للسهولة على بوصيل املعلومات املقدمة. (ب 

 خطة حمتوايت الكتتاب 

 حمتوايت الكتاب بقدر على بصوير املواد الدراسية وبعرب طبيعة الصور  (أ 



شكل الصور ولوهنا ومقياسها مطابق بشكلها ولوهنا ومقياسها الظاىر. مثال   (ب 

ىناك صورة الكراسة والطباشر , فال بد أن يتوازن مقياسهما االصغر واألكرب 

 وكذالك البد أن يستخدم اللون املطابق بلوهنما الظاىر

 القوام ىف حل العناصر من نظام ووضعها مناس  ابملخطط املقرر  (ج 

 التفريق بُت الفقرات وواضح   (د 

جمموع السطور الينقص من ثالثة سطور يف الفقرة األخَتة دمن بركي  النص  (ه 

 املفرق ابلصفحة بعدىا.

 االنفاق ىف ربظيط حمتوايت الكتاب 

الفرعي والنص  حل العناصر من حمتوايت الكتاب مثل املوضوع واملوضوع -أ 

 والبيان من الصور و رقم الصفحة متوازن ومتناس .

 الفراغ بُت النص والصور التوضيحية متناس .  -ب 

 الكمال ىف ربظيط حمتوايت الكتاب  -ج 

 املوضوع واملوضوع الفرعي ورقم الصفحة كامل  -د 

الصور التوضيحية والوصف من الصور واضح وسهل الفهم ومناس  دبحتوايت   

 الكتاب.

 



 امحروف ىف حمتوايت الكتاب نوعية

اليستخدم أنواع امحروف املتعددة وامحروف امحلية. واستخدام بنوع امحروف  (أ 

 يعٍت امحروف الغامقة واملائلة ال يغلو.

 73-33أنواع امحروف مناسبة دبحتوايت الكتاب وعرض بركي  النص بُت   (ب 

 كلمة. والفراغ بُت امحروف والسطور متناس  ومتوازن.  33-3حروفا أو 

 العالقة بُت املواضع الفرعية واضحة ومتسقة ومتناسبة.  (ج 

 بصوير حمتوايت الكتاب  (د 

 محقيقةيقدر على بعبَت معٌت الصور وأشكال الصور منا س  أبشكاهلا ا (3

كل الصور من حمتوايت الكتاب متوازن ومتناس , واخلطوط والصور اليت    (8

 بقدم ىف الكتاب واضحة.

 تعرنف حتليل . ه

ربليل ىو ربقيق الشيئ امحدث ) أتليف وعمل ومثلو ( ملعرفة امحالة 

. ىذا البحث ىو مشروع بعلم الكتاب الدراسي ملعرفة ىل يف أتليفو 33الصحيحة

ثبت يف أتليف الكتاب الدراسي يف ىذا امحال كتاب اللغة  قد الوفاء معيار الذي

 العربية.

 أما بعريف التحليل عند رأي األىل كتايل : 
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عند بريلصون أن ربليل احملتوي ىو طرق البحث املستخدم بتجرد  .3

 ونظامي ووصفي, كم ي من حمتوي املعلومات ملحوظ.

ة عند ىولظي أن ربليل احملتوي ىو طرق البحث ليجعل خالص  .8

 املستخدمة بتجرد وبعر ف ونظامي ومزية الرسالة.

عند كريفيندوف أن ربليل احملتوي ىو طرق البحث ليجعل خالصة  .1

 أن يقدر حيتذى وصحة البياانت دبالحظة السياقابو.

عند ويبَت أن ربليل احملتوي ىو طرق البحث ابستخدام اإلجراء  .3

 ليحتذي صحة من النصوص.

ربليل احملتوي ىو اختبار نظامي وحيتذي عند ريفي والجي وفيقو أن  .3

من رموز املعلومات, ىذا رموز يعطي القيمة العديدة بستند القياس 

الذي صح وربليل املستخدم بطريقة اإلحصائية لتصوير احملتوي 

 املعلومات, استنتج ويعطي السياق اإلنتاج أو اإلستهالك.

لة عند نيوندف أن ربليل احملتوي ىو بقصَت كمي من الرسا .3

األساسيةيف طريقة العلمية ) نظامي والذابية املشًتكة والصداقية 

وصحة بقدر للتعميم اإلنتقال واختبار الفرضيات ( غَت مكره جلنس 

 .38املتقل  خاصا أو السياق مصبوب وأظهر

                                                           
42

Eriyanto, Analisis Isi, Jakarta, 2011 : Kencana, H 15-16 



اراء السابقة، اخدة الباحثةاخلالصة أن ربليل ىو طرق البحث املستخدم ليوجد 

 ت.اإلستنتاجات بصحة البياان

 كتاب امليرتسي  . د

 الكت  التعلميومفامهو .3

كتاب ىو مرجعي اجبة املستخدمة يف املدارس ربتوي على مواد من  .8

أجل ربسُت التعلم يف اإلديان والتقوى، اللطف والشخصية، والتمكن من العلوم 

والتكنولوجيا، وامحساسية اجلمالية والقدرة، وإمكاانت املادية والصحية اليت بقوم على 

 .الوطنيةالًتبية 

نص الكتاب مصطلح أو الكت  املدرسية بلغة بسيطةالكتاب الذي حيتوي على 

املواد اليت يتم بربيبها يف مثل ىذه الطريقة حىت يتمكن الطالب بسهولة فهم املواد درس 

 31:وفقااترين الكت  ىي.املعلم a يف عملية التعلم يف ظل

 .التعليماملقصود من الكتاب املدرسي ملستوى الطالب من  (3

 .مع حقل معُت من الدراسة (8

ىذا الكتاب ىو املرجع، واجلودة، وعادة ما يكون ىناك  .كتاب القياسية (1

 .عالمة على موافقة من السلطة املختصة

 .مجع وأتليف اخلرباء يف ىذا اجملال على التوايل (3
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 مكتوبة ألغراض بعليمية حمددة (3

 .جمهزة وسيلة للتعليم (3

 .وقد كت  لدعم برانمج التعليم (7

مسة من كتاب جيد ملستوى املعدل من املتعلمُت احملتملُت الذين سوف دراستو، 

 :لتحقيق ذلك حيتاج إىل الذىاب من خالل النقاط التالية

امحاجة إىل أن بقوم على التحليل اللغوي للطالب، وىو ما يعٍت أن  ( أ

اىتمام مؤلف جيد حقا جلوان  من طالب اللغة من، دالالت، 

 .للغة الطالبواخلصائص املميزة 

امحاجة إىل ربليل غَتأو االجتماعية والثقافية، وىذا ىو مسألة التنوع  ( ب

الثقايف ىو طال  جيد من الدين أو العرق، واجلمارك، وىكذا 

 .دواليك

 أنباع م  كتب التعلمي . ه

وفقا ىربرت جورج اترين، ىناك أربعة بصنيف األساسيةاملستخدمة يف الكت   

 املدرسية، وىي:

 املوضوع أو جمال الدراسةعلى أساس  .أ 

 على أساس املوضوعات امحقل املعنية .ب 



 بناء على مؤلف كتاب .ج 

 بناء على عدد من كتابة الكت  املدرسية .د 

ويف الوقت نفسو، عندما ينظر إليها يف كتابة الكت  الدراسية املعًتف هبا ثالثة 

 :أنواع من الكت  ىي

 .كتاب واحد، وكتاب يضم فقط أو كتاب (3

 .ملزمة، والكت  املدرسية أي لفئة أو ملدرسة خاصةالكت  املدرسية  (8

سلسلة كتاب، وىي سلسلة الكت  عدة مستوايت املدرسة، على سبيل  (1

حس  حسباليت استشهد هبا اندأىنو .املثاملن املدارس / حد ذاهتا درجة

  :فيعام، ينقسم الكتاب إىل أربعة أنواع، وىي

واإلشارة، ومصدر الكت ، واملوارد، وىي إشارة املشًتكة،  .أ 

لدراسة معرفة حمددة، وعادة ما ربتوي على دراسة 

 مستفيضة للعلوم

قراءة الكتاب، ىو الكتاب الذي يعمل فقط ملواد  .ب 

 .القراءة، مثل القصص والرواايت، وىكذا دواليك

كتي ، أن الكت  ديكن أن بعقد على املعلمُت أو  .ج 

 .املدرسُت يف العملية التعليمية



ويتم بربي  الكت ، لعملية التعلم، الكت  املدرسية،  .د 

 .واليت ربتويعلى مواد أو موضوع إىل أن بدرس

 

 وظيفة الكتاب امليرتسي . و

الكتاب املدرسي ىو مصدر واحد للتعلم كثَتا يف استخدام كل جمتمع أو مؤسسة 

ثبت خمتلف املؤسسات التعليمية بقريبا، من أبسط املستوايت إىل أعلى،  .بعليمية

 .لكت  املدرسية واملواد التعليمية األساسيةوعادةابستخدام ا

وىذا يعٍت أن الكتاب املدرسي ىو مورد التعلم اليت ال ديكن فصلها عن أنشطة 

وفقا لناسوبيون، وظيفة بدال من .التعلم،سواء يف التعليم الرمسي أو منطقة غَت رمسية

 : 33الكت  املدرسية ىي

 علمُت،كمادة مرجعية أو املواد املرجعية من قبل املت .أ 

 كما بقوًن الدراسي .ب 

 كأداة يف بنفيذ املتعلمُت املناىج الدراسية .ج 

على النحو احملدد واحدة من طرق التدريس أو التقنيات اليت سيتم  .د 

 استخدامها املربُت، وكوسيلة للتقدم الوظيفي والًتقية

                                                           
 



( إىل صياغة بعض دورا ىاما يف 3923، خاتري .كما وفقاوبييت )يف  

 :على النحو التايلالكت  املدرسية، 

بعكس وجهة نظر قوية وحديثة عن التعليمودما يدل على بطبيقها يف  .أ 

 املواد التعليمية يف الوقت امحاضر

بقدًن املصدر الرئيسي للمشكلة أومسألة الغنية، سهلة القراءة ومتنوعة،  .ب 

وفقا ملصاحل واحتياجات الطالب، كأساس لربامج األنشطة اليت اقًتح 

  م امحصول عليها يف ظل الظروف اليت بشبو امحياة فيها املهارااتليت

 .امحقيقية

بوفَت مصدر للمنظمة بنظيما جيدا ونظموا املهارابتنفيذ املشكلة الرئيسية  .ج 

 .فيمجال االبصاالت

 .العمل مع األدلة اليت بصاح  طرق واقًتاحات لتعليم لتحفيز الطالب  .د 

كوسيلة لدعم بقدًن بثبيت )مشاعر عميقة( امحاجة األولية وأيضا   .ه 

 التمارين واملهام العملية

 يقدم مادة )التقييم واملقًتحات العالجية مطابقة والثابتة ل(  .و 

 

 

 



 ابب الثالث

 منهجية البحث

 طرنقة البحث  .أ 

 نبع البحث وميخله .0

يكون ىذا البحث دراسة مكتبية ىي دارسة يقصد هبا الوصول إىل بينات واثئق 

ابالعتماد على عدد املراجع املتعلقة ابملوضوع واملقاالت املتصلة بو، واما املنهج املستخدم 

ىف ىذا البحث ىو املنهج الوصفى الكيفي. ويستخدم الباحث ىذا البحث ألن الباحث 

نات وبنظيمها فحس . وىذا من وضعو الباحث ىذا البحث ال يعتٍت إال  على محع البي

أو ما يسمى أيضا بتحليل املضمون، ألن   (Content analysis)يف دراسة ربليل احملتوى 

البياانت املوجودة يف ىذا البحث كانت كلها بياانت واثئقية. بعقد الباحث طريقة ربليل 

ليل لتصور املضمون أو نسخة املضمون الوصفي.طريقة ربليل املضمون الوصفي ىي رب

معينة بفصيال. ىذا التحليل اليقصد الختبار فرض أو املتعلق بُت متغَت. ىذا التحليل 

 .   33لتوصيف وبصوير النواحي واخلصائص من اجلملة مطلقا

أما من انحية أىدافو فالبحث ىي حبث اإلجرائي. البحث التصفح ىو يعقد 

. لكن عند ينظر إىل موضوع البحث ىذا 33يف البحثالبحث بصفحا ملظاىر املوضوع 
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ألن موضوع البحث كت  الذي يتعلق دبسألة Library research)) البحث املكتيب

البحث. البحث املكتيب ىو البحث يعقد ابستخدام املراجع إما الكت  و سجل وكذلك 

 .37التقارير البحثية من الدراسة السابقة

 مصادر البياانت .8

ية و البياانت لمصادر البياانت اىل قسمُت: البياانت األو . وقسم  الباحث 

 الثانوية.

البياانت األولية ىي مأخوذ من جمال امحصول على املالحظة، وامحوار  -3

واإلستبانة. البياان يتعلق ابملتغَتات املدروسة. املثال متغَت العمر، التعليم، 

. إذا 32اإلقتصادي الوظيفة واآلخر يسمى البياانت الدموغرافية أو اإلجتماعى

كتاب حمادثة ألستاذ محم الدين لوبيس البياانت األلوية ىف ىذا البحث ىي  

 املاجستَت

البياانت الثانوية ىي مصدر البياانت  اليت حصل عليها ابحثون بشكل غَت  -8

مباشر من خالل الوسيلة )حصلت وسجلت املؤسسة املرببطة أو الطرف 

 .39األخر(

 لذي يقصد ىو الكتاب الذي يتعلق هبذا البحث العلمي.وأما البياانت الثانوية ا 
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 طرنقة مجع البياانت . د

الطريقة املستخدمة جلمع البينات يف ىذا البحث ىي طريقة الواثئقي. رأى 

أريكونتو أن طريقة الواثئق ىي حبث البياانت عن األشياء أو متغَت السجل واجلدول 

النقوش و كاب  الشورى وجدول االعمال والكت  واجلرائد واجملالت و اللوحة التذكارية و 

 ..3وغَته

كتاب حمادثة وىكذا سيوثق الباحث عن منظور ىيئة املعايَت الوطنية للتعليم ىف   -1

 ألستاذ محم الدين لوبيس املاجستَت

 طرنقة حتليل البياانت . ه

مجعت البياانت بطريقة الواثئقي فبعده ربليل البياانت. استخدم ىذا البحث 

(. البياانت الوصفيات ربلل دبضمونو، Content analysis)التحليل املضموين 

 .33لسب  ذلك ىذا التحليل يسمى الضمٍت

التحليل املضمون ىو بقنية ( Klaus Krippendorf)قال كلوس كريفيندورف 

. وقال 38و صحيح البياانت ابىتمام سياقها (replicable)البحث جلعل االستدالل املمثل
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أن التحليل املضمون ىوطريقة البحث لتعليم و بلخيص النتيجة عن  (Eriyanto)ايرينتو 

 .31مظاىر ابنتفاع الواثئق أو النسخة 

 أما اخلطوات اليت بضع الباحثة يف ربليل البياانت يف ىذا البحث كما يلي:

 اختيار البياانت، ىو سعي لفرز  وحدة إىل األجزاء املتشابو -3

األجزء األصغر املوجودة يف البياانت بنقيح البياانت، أولو ربديد وحدة  -8

اليت متلك املعٌت عندما يرببط  بًتكيز و مشاكل البحوث. بعد ان 

حصلت وحدة، اخلطوة التالية ىي جعل الًتميز. جعل الًتميز ىو بوفَت 

 رمز على كل وحدة لكي ببقى أن ببحث البياانت من أي مصادر

ربديد  :البياانت اليت بشملاخلطوة التالية ىي عرض بعدبنقيح البياانت  -1

 .وإعداد وبفسَت البياانت منهجية وموضوعية و شاملة ومعنوية

 ربليل البياانت، يف ىذا البحث يستخدمو الباحث ربليل املضمون. -3

 بلخيص البياانت، خلصو الباحث نتائج البحث وفقا لفئة واملعٌت. -3
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 ضمان صحة البياانت . و

متوفرة كاملة ال بد هلا ضمان على بلك  ملا كانت البياانت اليت مجعو الباحث

 البياانت اجملموعة قبل أن ربلل وبفسرىا لتكون نتائج البحث صامحة ضابطة.

أثناء عملية التحليل ال بد للباحث أن يقوم بعملية ضمان صحة البياانت لتقرير 

صحة البياانت يف ىذا البحث فللحصول على البياانت واإلكتشافات الصحيحة 

باحث طريقة املقارنة ىي من إحدى طرق لضمان البياانت ابستخدام عامل استخدمو ال

أو الشيء خارج البياانت نفسو لضمان بلك البياانت أو للموازنة واستخدمت الباحثة 

 33ىذه الطريقة املقارنة بُت البياانت املوجودة عندما وجدت االختالفات بينهن.
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 الباب الرابع

 عرض البينات وتحليلها

 

 نتيجة العامة .أ 

الذي الفه األستاذ  لمادة المحادثة لدور الرابع  اما الكتاب المدرسً

، ولكل درس له  صفحة 46 الماجستٌر ٌتكون من لحم الدٌن لوبٌس

 هذا الكتاب لٌس فٌه طرٌمة اإلستخدام الكتاب لدى المعلمٌن  موضوع، و

 ولٌس فٌه فهرس للكتاب. 

 

 نتيجة الخاصة .ب 

ستاذ لحم الدٌن أل محادثة المواد التً لدمها المؤلف فى كتاب  .3

 كما ٌلً : الماجستٌرلوبٌس 

 على شاطئ البحر (أ 

 العطلة الصفٌة (ب 

 تحت الشمسٌة (ج 

 فى السٌنٌما (د 

 بطالة من بغداد (ه 

 مصر وعرالً ٌتحدثان (و 

 من بغداد إلى فارس (ز 

 الجامع الألزهر (ح 

 السعودٌةمطار جدة فى  (ط 

 مسجد فى الماهرة (ي 



 صالة الجمعة (ن 

 كرة المدم (ل 

ستاذ لحم الدٌن لوبٌس أل المحادثةلٌمة الكتاب المدرسً لمادة  .4

من حٌث النظم التً لررتها هٌئة معاٌر الوطنٌة  الماجستٌر

 كما ٌلً :للتعلٌم 

تقويم محتويات الكتاب التعليميى لدرس اللغة العربية هيا  (أ 

 نتكلم بالغة العربية.

أن الكتاب المدرسً  BSNPهٌئة معاٌٌر الوطنٌة التعلٌم  لررتكما 

الجٌد البد أن ٌوفر أربع نواحً لٌكون صالحة االستعمال على وهً 

فً تموٌم . ة وناحٌة البٌانٌةناحٌة المحتوٌات وناحٌة التمدٌم وناحٌة اللغ

ثالث  الزم ٌتكون منمحتوٌات الكتاب المدرسً لدرس اللغة العربٌة 

 :وهً مؤشرات

وٌشتمل هذه المؤشرة  الكفاءة األساسٌةومالئمة المواد لمعاٌٌر  (أ 

 : إلى

المواد التً ٌمدمه الكاتب فً الكتاب المدرسً  : اكمال المواد (1

ٌشتمل كل المواد الرئٌسٌة من كل النواحً التً  المحادثة ال

ة التً وردت تدفع إلى تحمٌك معاٌٌر الكفاءة والكفاءة األساسٌ

ومناسبا بمعاٌٌر الكفاءة والكفاءة  وغٌر دراسٌةفً المناهج ال

أن الموواد الرئٌسٌة فً منهج  ،لمرحلة الجامعًاألساسٌة 

تشتمل على المواد لمهارة الجامعً ال بد ان  لمرحلة الدراسة

وهذا  التراكٌب.ثم  والكتابة  ،والمراءة  ،والكالم ،اإلستماع

مناسبا فى ترتٌب تعلٌم اللغة العربٌة لغٌر الناطمٌن بالغة غٌر 



فً البداٌة تعلٌم مهارة اإلستماع ثم مهارة الكالم ألن العربٌة، 

وفى  التراكٌبمهارة ثم  الكتابة مهارة  و ،والمراءة ثم مهارة 

 هذا الكتاب ال ٌوجد.

الكتاب المدرسً لدرس اللغة العربٌة البد أن ٌتضمن فٌه و

 مما :األنواع 

هدف ت تًال هً وفى كلمة أخرى ٌعنً المراءة : المطالعات .1

  ؤهمما ٌمرن وٌفهمو ة صحٌحةلرألٌجعل الطالب ٌستطٌعون 

ههارة المراءة لمدرسً البد أن ٌجد فٌه المواد لالكتاب ا إذا

للتدرٌب على التعبٌر والتذوق المراءة التً تستفٌد بها 

واالستعمال اللغوي واإلمالء بجانب التدرٌب على المراءة 

 والفهمز

: فٌها مجال للتدرٌب على التعٌٌر والتذوق  لواعد النحوٌة .2

واإلمالء بجانب المدرة على االستعمال اللغوي الصحٌح. 

دف هذه اللدار التالمٌذ على محاكاة األساللٌب الصحٌحة, هوت

ذه المحاكاة مبنٌا على أساس مفهوم بدال من أن تكون وجعل ه

 آ لٌة محضة. 

ة. والتمرٌن ٌشمل بهٌة أوكتاب: أن ٌكون التمرٌن شف التمارٌن .3

األسئلة عن المادة التً ٌتعلمها الطالب مما لبل, ولألسئلة 

 .درٌستمنزلة أصلٌة فى ال

ف تكون المادة موافما بهد .التدرٌح فى المدٌم المادة الدراسٌة .4

، التلمٌذ ولدرته  تكون المادة موافما بدرجة مهارة  ،التعلٌم

ج ترتٌب همن،  تكون المادة موافما باألولات المستعدة للتعلٌم



أن تكون المادة المتماربة والمتصلة تمدم ، المادة, ومبادئها

أن ،  أن تكون المادة الخفٌمة تمدم لبل المادة العظٌمة،  جماعة

تكون المادة  ،تمدم لبل المادة الخاصةة العامة تكون الماد

 السهلة تمدم لبل المادة الصبغة.

تقويم تقديم الكتاب التعليميى لدرس اللغة العربية هيا نتكلم  (ب 

 بالغة العربية

 وفى تمدٌم المادة الجٌدة البد بنظر إلى :

 كٌفٌة تمدٌم المادة .أ 

والمبدأ المهم فى تمدٌم المادة أن ٌكون الكتاب ٌمدم المادة 

سهٌال للتلمٌذ فى تعلمه, وتمرن بالوسائل الدراسٌة البدٌعة ت

 استجداما إلى سهلة التفهم.

 تكرار المادة .ب 

تكرر  فهم التلمٌذ فٌها فٌنبغً أن ولتأكٌد المادة ولتموٌة

المادة بتمدٌم الملخص أوبإلامة التمارٌن المكررة.            

     

دة الماموس المساعد الذي ٌتضمن المفردات الجدٌ  .ج 

 لمستعملة فى الكتابا

وهذا ٌشٌر على مهمة إعطاء المفردات الكثٌرة وأٌضا 

البد لألستاذ أن ٌعلم الطالب فى استخدام المفردات فى 

الجملة  البسٌطة مثال المتعلمة باإلعمال الٌومٌة, حتى 

 ٌمدر الطالب أن ٌستخدم المفردات فً حٌاتهم الٌومٌة.

درس الغة العربٌة وال بد ان ٌتضمن الكتاب المدرسً ل



المواد المتعلمة بالمهارات اللغوٌة األربع التً ٌتوخى 

الكتاب إكسابها للدراسٌن , استماعا وكالما ولراءة 

 وكتابة.

 اتساع نطاق المواد وعممه   .د 

تعرٌض المواد فً الكتاب المدرسً ال بد أن ٌوافك بما 

ٌراد من المواد المدرسٌة وٌتضمن فٌه البٌانات 

 عنها.الواضحهة 

 ٌتكون من :د دلة الموا  .ه 

تمدٌم المواد فً  دلة المفهوم والتعرٌفدلان األول :  .1

ٌكون دلٌما ألن ٌتباعد عن خطإ  الكتاب البد أن

اإلدران من طالب. وكذالن فالبد ان ٌعرض التعرٌف 

فً الكتاب صحٌحا لٌساعد الطالب فً تحصٌل على 

 األغراص المنصودة كما وجد فً معا ٌٌر الكفاء ة

  والكفاءة واألساسٌة.

الخطوات التً  اإلجراء هو دلة اإلجراء والثانً : .2

ٌسلن علٌها لٌحصل على األغراض المنشودة. فالبد 

على الكاتب أن ٌعتبر اإلجراء دلٌما لئال ٌكون الطالب 

الكتاب. وٌهدف تعلٌم اللغات فى خاطأ فى فهم المواد 

ساب الدارسٌن مجموعة من تبشكل عام إلى إك

ارات, والحدٌث عن المهارات اللغوٌة عند إعداد المه

كتاب لتعلٌم العربٌة أو تموٌمه ٌشتمل على بعض 



العناصر التً تحتاج إلى بعض المعالجه. وتنمسم 

المهارات اللغوٌة إلى أربع مهارات رئٌسة هً: 

 اإلستماع والكالم والمراءة والكتابة.

المفهوم والمبدأ  التوضٌحة دلة األمثلة والصور .3

اإلجراء البد أن ٌوضح باألمثلة والصور التوضٌحٌة و

التً ٌمدمها بالدلٌك, وبذلن الٌفهم الطالب المواد لولٌة 

 فمط

وٌمصد بذلن التعرف على  دلة األسئلة والتمرٌنات .4

انوتع التدرٌبات اللغوٌة وعددها ومدى لدرتها على 

تثبٌت المهارات اللغوٌة التً ٌسعى المدرس ال كتسابها 

. وكذالن التعرف على أسلوب التموٌم الذي للدارسٌن

ٌشٌع فى الكتاب والذي ٌمكن من خالله معرفة مدى 

تحمٌك أهداف الكتاب. وفهم الطالب على المفهوم 

 والمبداأ واإلجراء البد ان ٌؤٌد باألسئلة والتمرٌنات.

تقويم إستعمال اللغة فى الكتاب التعليميى لدرس اللغة العربية  (ج 

 لعربية.هيا نتكلم بالغة ا

ان تموٌم من الناحٌة اللغة فى هذا الكتاب هنان األخطاء من 

 الناحٌة اللغة فى الصفحة السادسة فى الحوار عن مهارة الكالم.

 عمرَن اآلن ٌا أحمد ؟ ما فى الكلمة " األستاذ :  

 كموكان العربٌون ٌستخدمون اللغة فى ذكر العدد باستخدام كلمة 

ونسبة إلى ذلن ان اللغة الكتاب جٌدة ، فالباحث ٌجد األخطاء 

 مااللغوٌة إال كلمة 

 



تقويم بيان الكتاب التعليميى لدرس اللغة العربية هيا نتكلم بالغة  (د 

 العربية

لضمان جودة التعلٌم الوطنً, لرروزٌر التربٌة الوطنٌة ثمانٌة و

 معاٌٌر الوطنٌة للتعلٌم وهً:

: ان معٌار المحتوٌاب مناسب بما لرر  معٌار المحتوٌات .ط 

نظرا بموضوع  وزٌر الشعون الدٌنٌة من وكٌل التربوٌة

مناسب لدى الطلبة وهو : مرحلة المراهمة ، امل المراهمٌن ، 

 الصّحة ، عند الطبٌب. ها هو دل على مستمبلتهم. 

 : معٌار العمالٌة   .ي 

ٌر : ومعٌار الكفاءة مناسب بعامعٌار الكفاءة المتخرجٌن  .ن 

الكفاءة ومعاٌر األساسٌة لكل المهارات اللغوٌة إما من مهارة 

 اإلستماع ، الكالم ، المراءة ، الكتابة و التراكٌب.

: وهذا الكتاب معٌار المعلمٌن والعاملٌن فى مجال التعلٌم  .ل 

مناسب بمعاٌر الوطنٌة للتعلٌم ألن فى هذا الكتاب فى دلٌل 

 اإلستخدام الكتاب للمعلمٌن.

: وهذا الكتاب اٌضا زم التمهٌدٌة  لوسائل واللوامعٌار ا  .م 

مناسب معٌر الوسائل للوازم التمهٌدٌة ألن تعلٌم هذا الكتاب 

 متدرجا من السهلة إلى الصعبة.

: ومضمون هذا الكتاب ٌتون من  عٌار تموٌم التربٌةم  .ن 

 المعلومات التربوٌة التً مسٌطرة عن الشخصٌة الطالب.



، هٌئة معاٌٌر الوطنٌة التعلٌملرر الهذا الكتاب مناسب بما  إذا

أن الكتاب المدرسً الجٌد البد أن ٌوفر أربع نواحً لٌكون  ٌعنً

صالحة االستعمال على وهً ناحٌة المحتوٌات وناحٌة التمدٌم وناحٌة 

 . اللغة وناحٌة البٌانٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ام الباب اخل  

 االختمام

 

 النتائهج . أ
ملادة  عن ربليل الكتاب املدرسي لدرسي اللغة العربية ودما قدشرح الباحث

 فحصل الباحث امسىف الباب اخل محم الدين لوبيس املاجيسربلالستاذ  احملاجثة 
 النتائج كمايلي:

ملادة  املواد اليت قدمو الكاب  ىف الكتاب املدرسي  لدرس اللغة العربية .3

ثالث بشتمل على  لفصل امحادية عشر محم الدين لوبيس املاجيسرب احملاجثة 

ربت ، العطلة الصفية، على شاطئ البحر، حيتوي إىل موضوععاتعشرة 

من بغداد ، مصر وعراقي يتحداثن، بطاقة من بغداد، ىف السينيما، الشمسية

،  القاىرةمسجد ىف، مطار جدة ىف السعودية، اجلامع الألزىر، إىل فارس

 .كرة القدم،  صالة اجلمعة

محم ستاذ لال ملادة احملادثة   وأما قيمة الكتاب املدرسي لدرس اللغة العربية  .8

من حيث النظم اليت قررهتا ىيئة معايَت الوطنية للتعليم  الدين لوبيس املاجستَت

 فهي كما يلي: 

اءة أما من انحية حمتوايت الكتاب املدرسي فهو يالئم ملعايَت الكف ( أ
والكفاءة األساسية املقررة ىف منهج الدراسة واملواد املصاحبة ىف التعليم 



موجودة ىف الكتاب املدرسي . ولكن بقدًن املفهوم والتعريف واإلجراء 
فيو مل يكن دقيقا مع أن ىناك الغفلة عند الكاببُت ىف بقدًن املواد عن 

 الًتاكي  يعٍت ىف الباب األوال والثاين.
انحية بقدًن الكتاب املدرسي بشكل عام فهو حسن. ولكن ما من أو   ( ب

ىناك النقصان ىف بقدًن املواد عن الًتاكي  وخصوصا ىف الباب األول 
والثاين. وجيان  ذلك ىناك النقصان ىف بقدًن الصور، وإن الكاب  قدم 
الصور بدون األلوان إال ىف الباب الثاين ىف بقدًن املواد ملهارة اإلستماع 

 قط.واكالم ف
حية اللغة املستخدمة فيو فكلها حسن. استخدم الكاب  وأما من ان  ( ت

 القواعد الصحيحة ومل ذبد الباحثة األخطاء الكبَتة فيو.
وأما من انحية بيان الكتاب املدرسي بشكل العام فهو حسن. كلو منا  ( ث

 س  مع النظم اليت قررهتا ىيئة معايَت الوطنية لتعليم.
 

 اإلقرتاحات   . ب
ب املدرسي لدرس اللغة العربية ينبغي هلم أن يقدم احملفوظات لكتاب الكتا .3

بعليم اللغة  ية اليت يستطيع أن يشجع الطالب ىفاملتعلقة بتعليم اللغة العرب
 العربية .

التقدًن  يهتموا طريقة لدرس اللغة العربية ينبغي هلم أنلكتاب اللغة العربية  .8
قدر الطالب يتعلمها يفهم الًتاكي  جيدا وي الًتاكي  حىت يستطيع أن

 أبنفسهم .



نعرف أن عملية البحث من عمل مهم ىف كل النواحي يف حيابنا. فلذلك  .1
أرجو من مجيع الطالب وخصوصا لألصحاب والصاحبات لقسم التعليم 
اللغة العربية أن يستتمروا حبثهم ىف النواحي األخرى املتعلقة بتعليم اللغة 

 العربية ليتمم وينال املعرفة األوسع.
ولكتاب الكتاب املدرسي أن يكتبوا الكت  املدرسية أحسن دما وجدان ىف  .3

 املدارس والبنسى أن يهتموا النظم اليت قررهتا ىيئة معايَت الوطنية للتعليم.
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