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كما عرفنا أن الكتاب الكواكب الدرية تأليف الشيخ ؿبمد ابن أضبد بن عبد 

ويقدم . البارى األىدل، الكتاب ىو معروف إذل حدما، واهنا كانت طويلة دبا فيو الكفاية
ويستخدم . الكتاب مع فهم ومناقشو أوسع، ويصعب فهم باؼبقارنة مع الكتاب مقدما

يهدف ىذا البحث ؼبعرفة ىل . الكتاب اؼبدرسة الداخلية الكبلسيكية واؼبدرسة الداخلية
. غَت مناسبة للتعلم الفصول الدراسية" الكواكب الدرية "كتاب مدرسي 

وطريقة البحث .النهج اؼبستخدم ُب ىذه الدراسة، اي النهج اللغوي والتعليمي
 ومصادر البيانات   Library Research))الذي يستخدام ىو نوع البحث اؼبكتبيت 

األولية من ىذه البحث ىو كتاب الكواكب الدرية، ومصادر الثانوية ىو من كتاب آخر 
غَت ذالك، مراجعة مكتبية . اؼبعنية بالبحوث والكتاب اؼبتعلق بفهم علم النحو األخرى

. ىي طريقة عبمع البيانات اؼبستخدمة
بعد أن أجرت الباحثة أحباثًا على اؼبواد الواردة ُب الكتاب، خلصت الباحثة 

من حيث عرض اؼبواد اليت ال يتوافق الكتاب مع معايَت الكتاب  (1). األمور التالية
ىذا الكتاب ال يتفق مع الكتاب اؼبدرسي ألنو ال يوجد عبلمات تنقيط، . اؼبدراسية

ال يتوافق اؼبعيار اؼبوجود ُب ىذا الكتاب  (2). حجم اػبط صغَت وُب االجتماعات



: اؼبدرسي مع الكتب الدراسية القياسية اليت تنطبق ألن الكتاب اؼبدرسي يشمل 
يتوافق ىذا الكتاب مع معايَت الكتاب  (3). أىداف، واؼبواد، والتمارين، وما إذل ذلك

اؼبدرسي ألن التحليل من ىذا الكتاب ىو مكتوب مع حجو واضحة، ىذا الكتاب 
كتبو وىو فبن علماء مشهورين من السَتة الذاتية للشيخ ؿبّمد بن أضبد بن عبد البارى 

.  األىدل
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األول اؼبشروف 
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Judul Skripsi  :Tahlilu Mawad Kitabul Madrosi fi Kitabul Kawakib      

Durriyah juz awal (1) Tklif Syekh Muhammad Ibnu Ahmad 

bin Abdul Bari Al-Ahdal. 

 

Sebagaimana telah kita ketahui kitab Kawakib Durriyah karangan syaikh 

Muhammad bin ahmad bin Abdul Bari al-ahdal, kitab yang cukup terkenal dan 

sudah cukup lama, Kitab yang disuguhkan dengan pemahaman dan pembahasan 

yang lebih luas, dan sulit untuk dipahami dibandingkan dengan kitab sebelumnya. 

kitab ini digunakan di pesantren-pesantren klasik dan hanya sebagian di pesantren 

modern. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah buku ajar 

“Kitab Kawakib Durriyah” sesuai untuk pembelajaran. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

linguistik dan edukatif. yang menggunakan dokumen sebagai objek kajian. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian kepustakaan 

(Library Research), sedangkan sumber data primer dari penelitian ini adalah kitab 

kawakib durriyah dan sumber sekundernya adalah buku-buku lain yang 

bersangkutan dengan penelitian dan buku yang berhubungan dengan pemahaman 

ilmu nahwu yang lain. Selain itu, tinjauan kepustakaan merupakan metode 

pengumpulan data yang digunakan. 

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang materi-materi yang terdapat 

di dalam kitab tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa buku tersebut: 

(1).Dari segi penyajian materi bahwa buku tersebut Tidak sesuai dengan kriteria 

buku ajar  tidak ada tanda baca, dan tulisannya terlalu rapat. (2) Standard di dalam 

buku ajar ini, tidak sesuai dengan standard buku ajar yang berlaku karena buku 

ajar mencakup : tujuan, materi, latihan dan sebagainya. (3) Buku ini sesuai dengan 

kriteria buku ajar bahasa arab karena analisis buku ini tertulis dengan argumen 

yang jelas, dan buku ini tertulis dengan ulama terkenal dari biografi syeikh 

Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari al Ahdal. 
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  اهلل الرحمن الرحيم بسم

 التمهيد

اغبمد هلل الذى أنزل القرآن بلسان عرىب مبُت ىدى للناس ومبينا بُت اغبق 

الصبلة والسبلم على نبينا ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى ألو وأصحابو . والباطل

 . والتابعُت

اغبمد هلل فقد أهنيت ىذه الرسالة لبعض الشروط اؼبطلوبة للحصول على شهادة 

. وقد عان رل اؼبشكبلت الصعبة واؼبسائل اؼبختلفة والنفقات الكثَتة. الدراسة العاليا

 :ولذالك ألقى كلمة الشكر على من أمرين العون ُب إسبام ىذه الرسالة 

أشكر على اهلل عز وجّل ووالدى اللذان قد ربياىن بًتبية حسنة، لعل اهلل  .1

 . جيزيهما جيزائ كثَتا

أشكر على اؼبشرفُت الفاضلُت الدكتور ندوس أضبد باقبون نسوتيون  .2

اؼباجستَت و اغباج ذوالفهم لوبس اؼباجستَت، ألهنما قد إجتهاد على تصحيح 

. ىذه الرسالة من األول إذل األخَت وقد وىبا الباحثة العلوم ُب ىذا البحث

 . عسى اهلل يكتب ىذا ثوابا ؽبما ُب يوم األخَت

أشكر على األساتذات واألصدقائي ُب شعبة تدريس اللغة العربية اعبامعة  .3

 .اغبكومية اإلسبلمية الذي قد اعداد ىذه الرسالة



وأخَت الكبلم أستعفيكم كثَتا من األخطاء وجزاكم اهلل خَتا كثَتا على إىتمامكم ولعل 

 .اهلل يبارك فيكم
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الباب األول 

المقّدمة 

 خلفية البحث  . أ

 كل عام آالف ردبا حىت مئات آالف من .اللغة العربية ىي بدأت منذ قدًن

 ؾبرد بعض أولئك الذين سبكنوا من ربقيق أىداف ل ولكن من احملتم.الناس يتعلمون اللغة

 كلغة اورل، فانو ُب عصر العوؼبة إندونيسية باالضافو إذل فهم .َب تعلم تلك اللغة جيدا

الذي يفهم حاليا بلغات أخرى، يكون أيضا حاظبا، دبا ُب ذلك دراسة اللغة العربية 

ألننا نفهم سباما ان القران الكرًن واغبديث . بوصفها لغة الكتب اؼبقدسة عند اؼبسلمُت

وُب حُت ان من اؼبستسن لنا  .كمبادئ توجيهية أساسية عند اؼبسلمُت الناطقُت بالعربية

ان نتعلم علم الدين ليس من كتب الًتصبة، ولكن مباشرة من اؼبصادر اليت تستخدم اللغة 

 ألنو بعد فهم اللغة، سيعّّب بسهولو الرغبة اؼبوجودة ُب قلبك لآلخرين وفهم .العربية

 .الرسائل اليت ًب إرساؽبا وفبارستها مع االديان الكامل ُب اغبقيقة

 .وُب الوقت اغبارل، حصلت حالو التعليم ُب اندونيسيا علي اراء ـبتلف األطراف

وبوجو عام، كان الراي الرئيسي موجها كبو رداءة نوعية اؼبدارس العليا أو اؼبؤسسات 

 . وبطبيعة اغبال فان رداءة النوعية ال تنفصل عن عملية التعلم ُب ؾبال التعليم.التعليمية

ىناك العديد من األشياء اليت ديكن ان ترافقنا صبيعا علي قباح عملية التدريس والتعلم 

 



العربية، وىي واحده منها، وىي مبلئمة وجودة الكتب النوعية ونوعيتها من الكتب 

 .اؼبدرسية

الكتاب اؼبدرسي ىو متاح اي اؼبواد اؼبستخدمة ؼبساعده اؼبعلمُت ُب أنشطو 

وال تتاح عبميع اؼبدارس فرصة اغبصول علي كتاب مدرسي إذل   .التدريس والتعلم اجملهزة

 وال يزال شراء الكتب اؼبدرسية ُب اؼبدارس .حد ما، سواء من حيث النوعية أو الكمية

 .مقصورا علي زبصيص األموال، ويستخدم اؼبزيد من اؼبدرسُت الكتاب اؼبدرسي بالفعل

وُب حُت ان اؼبعلم قد اغتنم ىذه الفرصة لتطوير إبداعو ُب االستفادة من اؼبواد الطبيعية 

 ُب اعداد كتاب جيد، حددت عدة عوامل، وىي .اؼبوجودة الستخدامها كمواد تعليمية

صعوبة اؼبواد التعليمية اؼبناسبة، واؼبواد السهل مقدمة على اؼبعادا لصعبة، من اؼبناطق 

احمليطة القريبة، والدروس اعبديدة اليت يسهل فهمها عندما تستند علي اؼبعرفة أو اػبّبة 

 .حىت ان ىناك استمرارية اؼبواد التعليمية حبيث يتوافق مع قدرة اؼبتعلمُت، واؼبتعلمُت رغبة

وكما نعلم بالفعل، فانو خبلل ىذه الكتب اؼبدرسية اؼبستخدمة ُب اؼبدارس 

جاء العديد منها من البلدان العربية اليت دل جير بطبيعة اغبال تعديبل علي عمليو  العربية،

يتيح ىذا الواقع وجود اختيار اؼبواد،  .تدريس اللغة لؤلجانب، و كذلك اندونيسيا

والنظام، وتقدًن طريقو غَت مناسبو للطبلب الذين ىم بالفعل أو دل يكن لديهم حىت 

ُب حُت ان اؼبواد جيده حقا ليست مناسبة بالضرورة ومناسبة . اآلن اؼبهارة االساسية



 وعلي ىذا األساس، من الضروري جدا نشر كتب مدرسية عن .اؼبطبلب اندونيسُت

دروس اللغة العربية عبميع اؼبستويات، تًتاوح بُت مستوي اؼبدرسة االبتدائية واؼبدرسة 

 الكتاب اؼبدرسي يكون قناص ُب أداه مساعده .االعداديو واؼبدرسة العليا والكلية

 وحيث اننا نعلم ان اللغة فريدة من نوعها، فان ؽبا ظبو ؿبدده ال .التدريس وأنشطو التعلم

 وديكن ان يكون ىذا النظام الصوٌب اؼبميز اؼبعنية، وإنشاء نظام الكلمات .ديلكها اآلخر

بالتارل لتكون قادرة علي فهم اللغة جيدا وصحيحا، وكبن ال نتعلم . واعبمل أو نظم

فان الكتاب اؼبدرسي لو دور ىام   ولذلك،.ببساطو منطقو واحده دون دراسة ؾبال آخر

  .جدا

العربية ىي اآلن اللغة الدولية ولغة اؼبسلمُت تبدا من غرب افريقيا، والشرق 

األوسط، والفلبُت واندونيسيا، ومفيده لدراسة القران الكرًن، واغبديث، واإلسبلم، 

إذل البيئة أو اجملتمع عموما اللغة العربية ىي لغة أجنبية، ألهنا . واؼبعرفة، وأداات االتصال

ان تعلم اللغة العربية لغَت العربية أمر ال مفر منو، بسبب  .ليست لغة اؼبعاملة اليومية

 .دبا فيو الكفاية للمسلمُت وغَت اؼبسلمُت اغباجة اؼبلحة للغة العربية لشعوب العادل اليوم،

وىذا ما أثبتو العدد الكبَت من مؤسسات تعليم اللغة العربية ُب ـبتلف البلدان، ومنها 

مصر، واعبامعة االمريكيو التابعة ؼبؤسسو االذاعو ُب مصر، ومعهد التعليم العريب للغة 



األخرى اؼبتناثرة، وكل منها ُب ماكاسار، سورابايا، ماالنغ، سولو، باندونغ، واؼبدارس 

 .الداخلية ُب الببلد

اؼبعاىد اإلسبلمية ىي أقدم مؤسسو اسبلميو ىي نتاج لثقافة الشعن 

ُب اندونيسيا منذ دخول اإلسبلم إذل ىذا البلد " اؼبعهد"االندونيسيهى وقد بدا وجود 

 وقد اعًتفت اؼبدارس .بتبنيو الًتبية الدينية الفعلية لفًته طويلة قبل ظهور اإلسبلم

الداخلية، بوصفها مؤسسو ترسخت جذورىا ُب ىذا البلد منذ أمد بعيد اؼبعهد لو دور 

 .كبَت َب مسار تاريخ اندونيسيا

وتدريس الكتب الكبلسيكية اليت قدمت كمحاولة  منذ نشأة اؼبعاىد اإلسبلمية،

ؼبواصلة األىداف الرئيسية ؼبعهد اسبلمي اي تعليم اؼبرشحُت رجال الدين اؼبؤمنُت 

 وذكر الكتب االسبلميو الكبلسيكية اؼبدرسة الداخلية .للمذاىب االسبلمية التقليدية

 بالتارل فان الكتب ."الكتاب الًتاث"االسبلمية ُب العادل ىو أكثر شعبيو مع مصطلح 

 .الكبلسيكية لئلسبلم ىي جزء ال يتجزا من القيم وفهم اؼبعهد اليت ال ديكن تقسيمها

وينبغي دعمو بواسطة  بالتارل فان تعلم اللغة العربية ديكن ان يتم بشكل جيد،

اما بالنسبة لبعض اؼبشاكل اليت كثَتا ما ربدث علي  .العرض من حيث مبلءمة اؼبادة

الرغم من ان الكتب اؼبدرسية قد صيغت بالفعل بطريقو كما تبُت ان ىناك الكثَت من 

الطبلب الذين دل يتمكنوا من استخدام اللغة العربية، ويفهم دروس اللغة العربية، أو حىت 



الرغم من ان الكتب اؼبدرسية اعبيدة قد . العربية تكون شيئا مهيما، فبلة حىت زاحف

إن ال أكثر، . قدمت بالفعل، فقد أدؾبت بنفسي بان اللغة العربية ليست سهلو التعلم

ينبغي ان يكون مع سيد العلم ُب ىذا الكتاب، والطبلب سيكون أسهل وأسرع لفهم 

اللغة العربية اليت تدرس علي نطاق واسع ُب التعليم والتعلم النشط، فضبل عن قراءه 

 .ومراجعو الكتب اؼبدرسية أو النصوص العربية بشكل فردي

 ومن بُت الكتب العربية العديدة اليت يدرسها اؼبعلمون ُب اللغة العربية للطلبة،

وكان إحدمها ُب كتب الكواكب الدرية للشيخ ؿبمد بن اضبد االحدال، ُب صبيع اكباء 

اندونيسيا يستخدمون ىذا الكتاب، فانو عادة ما يستخدم ُب اؼبدارس الداخلية اؼبدرسة 

الداخلية الكبلسيكية مثل مدرسو مصطفوية الداخلية، واؼبدرسة الداخلية مثل معهد نور 

والكتاب يستخدم عادة الطبلب الكواكب بعد االنتهاء من اؼبرحلة السابقة . العمل كواال

من التعلم، وقدم ىذا الكتاب للحوار الصعبة، أوسع اؼبناقشة من بعض الكتاب السابق 

فهذا الكتاب اليستخدم مهمبل ال تستخدم بإمهال، للمبتدئُت َب تعلم اللغة العربية ال 

استخدام ىذا الكتاب غَت مناسب للطالب ألنو سواء من حيث . تصلح علي استخدامو

أو التلميذ ُب تعلم اللغة  اؼبادة أو الطريقة اليت يكون فيها  معقده جدا بالنسبة للمبتدئ

العربية، باالضافو إذل مسالة معقدة، فان الصيغة اؼبستخدمة ُب كتاب الكواكب واسعة 

 .لصعب َب الفهم



علي الرغم من ان ىذا الكتاب ال شك فيو، واستخدمت كمرجع إلزامية، وىذا 

الكتاب ال يزال يستخدم ُب بعض اؼبعاىد اغبديثة، باالضافو إذل قراءتو بدون شكل، 

فانو قد يؤدي إذل نشوء اختبلفات ُب الغرض واؼبعٍت وكذلك علي فهم اؼبتعلمُت أو 

 ومن بعض ىذه الصعوبات، شعر الباحثة بان ىذا .الطبلب الذين يدرسون ىذا الكتاب

 .البحث فهم و يتم من أجل االستفادة من كتاب الكتب اؼبدرسية بشكل أفضل وأكثر

وينبغي عبميع اؼبعلمُت، والطبلب، ان يفهم كتاب الكواكب الّدرية، لكن اغبقيقة ليست 

ىكذا، الكتاب ليس معروفا بُت اعبميع، ومازال ىناك العديد من الذين ال يفهمون 

 .ؿبتوي كتاب الكواكب اؼبذكورة أعبله

وىكذا، اختار  اغبقائق وىذا ىو الفضول جاذبيو متزايدة من الباحثُت لدراسة،

 كتاب اؼبدرس َب الكواكب الّدرية اعبزء األول تأليف الشيخ  اؼبود ربليلالباحثون عنوان

 .ؿبّمد ابن اضبد بن عبد البارى األىدل

 تحديد البحث . ب

 يناقش :ولتجنب سوء الفهم، فان الباحث يوفر ربديدا ؽبذا البحث ما يلي

ُب كتاب الكواكب الّدرية حملمد بن  الباحث فقط مناقشة مواد العرض ومبلءمة اؼبادة

 .أضبد بن عبد الباري االىدل، َب اعبزء األول

 أسئلة البحث. ج



بناء على ربديد البحث السابق، فيعُت الباحث اؼبشكبلت األساسية اليت تتصور 

: ُب األسئلة التالية 

الكواكب الّدرية ؟ ما ىو كتاب . 1

اعبزء األول  الكواكب الّدرية  الدراسيةكتاب ُب اؼبواد كتاب اؼبدرسىكيف تقدًن .2

 ؟تأليف الشيخ ؿبمد ابن أضبد بن عبد الباري األىدل

اعبزء األول تأليف الشيخ  الكواكب الّدرية ى ُب كتاباؼبدراسكتاب  مزايا ما ىو .3

 بن أضبد بن عبد الباري االىدل ؟امد مح

  أهداف البحث. د

عبزء  كتاب الكواكب الّدريةفحص الباحثون عرض عنتقدير اللغة العربية ُب 

: ىدل ىو ألبن أضبد بن عبد الباري ااؿبمد تأليف الشيخ األول 

 الكواكب الّدرية كتاب ؼبعرفة  .1

اعبزء  الكواكب الّدرية  الدراسيةكتاب ُب اؼبواد كتاب اؼبدرسىتقدًن ؼبعرفة  .2

 األول تأليف الشيخ ؿبمد ابن أضبد بن عبد الباري األىدل

اعبزء األول  الكواكب الّدرية ى ُب كتاباؼبدراسكتاب مزايا والعيون ؼبعرفة  .3

 بن أضبد بن عبد الباري االىدلامد تأليف الشيخ مح

فوائدد البحث  .  ه



.  الفوائد ُب ىذا البحث نوعان، فوائد النظرية و فوائد العملية

فوائد النظرية  . 1

ىذا البحث ديكن ان ذبد نظرية ماديو جيده، وديكن استخدامها لتحسُت 

نوعيو اعبدوى، ونوعيو الكتاب العريب، وقادره علي إثراء اؼبعرفة وديكن ان يكون 

مسامهة ُب الفكر واؼبدخبلت ذات الصلة نوعيو الكتب اؼبدرسية، وتعلم وسائل 

. االعبلم العربية عن اؼبزايا واؼبساوئ وخاصو من حيث اؼبواد

فوائد العملية . 2

وجدت نتائج ىذه الدراسة بعض الفواعد اليت ديكن تطبيقها من قبل بعض 

: األطراف أن اؼبعلمُت ومديري اؼبدارس، على النحو التارل 

 مفيد للمعلمُت إلعداد مبادئ تومهية كتاب َب الكواكب الّدرية . أ

  مفيدة ؼبدير اؼبدارس لتحديد اؼبناىج الدراسية  . ب

  توفَت فرص للمتعلمُت لتكرار الدرس أو تعلم اؼبواد اعبديدة  . ت

  توفَت اؼبعرفة للطبلب أر ؼبعلمُت  . ث

 

 

 



الباب الثاني 

اإلطار النظري 

 درس اللغة العربية متحليل كتاب ال . أ

ربليبل با ؼبعٌت ربقيق على -ربلل-حلل-التحليل مشتقة من اللغة العربية

 كل حدث جار 

ٍب وافق لقاموس اللغة اإلندونسية أن . وشيئا أخر ؼبعرفة اغبالة الفعلية

أما  .معٌت ربليل ىو حبث ُب اغبادثة واؼبصنفات واؼبعمولة ؼبعرفة اؼبعٌت اغبقيقى

وفقا سوىرسٍت أرى كونط ربليل ىو تلخيص كميات كبَتة من البيانات، 

البيانات على شكل اػبام إذل ربلل معلومات اليت ديكن تصنيفها أو فصل 

اؼبكونات أو األجزاء ذات الصلة من اجملموعات البيانات وشكل من أشكال 

 .التحليل عبعل البيانات أسهل إلداراتو

ويتمثل أحد اشكال التحليل ُب تغليف عدد من البيانات الكبَتة، 

 والتصنيف أو الفصل .البيانات اػبام ىي اؼبعلومات اليت ديكن ان يكون تفسَت

 بُت اؼبكونات أو األجزاء ذات الصلة من ؾبموعو من البيانات ىو أيضا شكل
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 التحليل ُب قاموس االقبليزيو .من اشكال التحليل عبعل البيانات سهلو االعداد

الكبَتة ىو شجره التحلل من ـبتلف حصتو واستعراض أجزاء من نفسها، فضبل 

 .عن العبلقات بُت األجزاء للحصول علي الفهم الصحيح وفهم معٍت اعبامع

وفقا لرأي قمرالّدين التحليل ىو نشاط الفكر جململ ُب اؼبكون حبيث ديكن 

التعرف علي عبلمات اؼبكونات، العبلقات مع بعضها البعض ووظائفها ُب 

ىو دراسة اللغة لدراسة متعمقة ُب  (ربليل)وحدة متماسكة، ربليل أو ربليل 

 .ىيكل اللغة

الكتب النصية ىي الكتب اليت ربتوي علي الدروس عمعيار أساسى َب 

الدراسة، ويستخدم ُب اؼبدارس أو اؼبؤسسات التعليمية للحصول علي شهادة أو 

. تعٍت كتاب اؼبدرسة (الكتاب اؼبدرسي)الكلمات اؼبكتوبة باللغة العربية . درجو

درسا مدرسيا لكل موضوع يستخدم ُب وحدات التعليم االبتدائي والثانوي 

اؼبختارة من دروس الكتب اؼبدرسية اليت وضعها الوزير بناء علي توصيو بتقييم 

 .اؽبيئة الوطنية ؼبعايَت التعليم جدوى

اؽبيئة الوطنية فيما يتعلق بتقييم اؼبواد التعليمية ُب شكل كتب نصيو، 

 وديكن تصنيف االداه .وقد وضعت معيارا لتقييم الكتب النصيةؼبعايَت التعليم  
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اؽبيئة الوطنية  وفقا .اؼبستخدمة لتحديد أىليو الكتاب النصي للكتاب كمعيار

ويستوُب كتاب اعبودة إلزاميو العناصر االربعة للجدوى، اي مدي ؼبعايَت التعليم 

 ٍب يتم عرض .اؼبادة، وعرض اعبدوى، واؼببلءمة، واعبدوى، اػبط/مبلءمة احملتوي

العناصر االربعة ُب االداات اؼبفصلة دبا فيو الكفاية، حبيث ديكن ألي شخص 

 وديكن استخدام ىذه االداات لبلستفادة من التعلم ُب مستوي معُت من .تنفيذه

  .وحدات التعليم

 :ىنري رعد تارغان الكتاب اؼبدرسي ىو وفقا 

 انو دائما كتب مدرسية للطبلب ُب مستوي معُت من التعليم .1

 الكتب النصية وىي مرتبطة دبجال ؿبدد من الدراسة .2

كان الكتاب اؼبدرسي القياسية، واؼبفهوم القياسي ىنا ىو ان الكتاب أصبح  .3

نقطو مرجعية، ونوعية عالية، وىناك عادة ما تكون عبلمة علي تأييد من اؽبيئة 

 اؼبخولة

 وعادة ما يكتب الكتب النصية من قبل خّباء ُب ؾباالت كل منها .4

 يتم كتابة الكتب النصية ألىداف تعليمية ؿبدده .5

 والكتب اؼبدرسية ؾبهزه أيضا بوسيلة للتدريس .6
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 الكتب النصية ىي دائما مكتوبو لدعم برنامج التدريس .7

بناء على الشرح أعبله ديكن استخبلص استنتاج مفادة أّن كتاب النص 

ىو كتاب التدريس ُب اؼبدارس، والكتب، أو الكتب اؼبدرسية اؼبستخدمة ُب 

 .اؼبدارس أو اؼبؤسسات التعليمية، وؾبهزة اؼبواد فيو كثَتة التمارين

 :وفهم اؼبعٍت العام كان ىناك بعض التحليل اؼبنطقي وفقا للخّباء دبا ُب ذلك

 وفقا لرأي ويرادي .  أ 

التحليل ىو النشاط الذي حيتوي علي نوع النشاط، وربليل، والتمييز بُت 

شيء لتكون مصنفة أو تصنيفو على خصائص معايَت معينو ومن ٍب البحث عن 

  .التواريخ ؼبعنيها

ديوي برااستوفو دارمينطا  . ب

ويعرف التحليل بأنو التحلل الشجري عبزئو اؼبختلف وقسم اؼبراجعُت 

نفسو، فضبل عن العبلقات بُت األجزاء للحصول علي الفهم الصحيح وفهم 

 .معٍت الكل

 ان غريغوري . ج

والتحليل ىو اػبطوة االورل ُب عملية التخطيط 
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 ايفَتي  ليكر  . ح

التحليل ىو الوقت اؼبستخدم عبمع االدلة من أجل العثور علي مصدر 

 .للمشكلة

 حنيف إلفاتا . خ

والتحليل ىو اؼبرحلة االورل لتطوير النظام األساسي الذي ديكن ان يؤثر 

علي نوعية النظام 

 حسُت عمر . د

لتحليل ىو عمليو عمل لعمليو العمل قبل اجراء البحوث سيتم توثيقها 

 .من خبلل مراحل كتابة التقارير

 مينطا راىايو . ذ

والتحليل وسيلو لتقسيم اؼبكونات إذل عناصر مكونو، دبا ُب ذلك عمليو 

 .اإلفراج عن شيء كان مرتبطا أصبل باللجنة االقتصادية ألوروبا

 شكاتر . ج. روبرت . ر

التحليل ىو عملية قراءة النص إذل عبلمة مع حلول تلك اإلشارة َب 

 . معاملة دائبة، دبا ُب ذلك الرسائل اليت سيتم تسليمها

 جوريز كَتف . ز

                                                           
8
 Eriyanto, Analisis Isi, Jakarta,2012: Kencana, hal. 15-16 



وُب . التحليل ىو عمليو غبل شيء إذل أجزاء اليت ترتبط بعضها ببعض

حُت قال قمر الّدين ان التحليل ىو نشاط يعتقد ان ؾبملو ُب اؼبكون حبيث 

ديكن التعرف علي عبلمات كل عنصر، والعبلقة مع بعضها البعض، ووظيفة 

 .متناسقط ُب كلية متكامل

الكتاب اؼبدرسي لو دور ىام، الكتاب اؼبدرسي ديكنو ان يشغل 

التدريسي زينوعيٍة و معاين كتعلم أكثر تأىيبل وذات معٍت، أعاده ترتيب اؼبواد 

التعليمية لتبلئم احتياجات اؼبتعلمُت لتحقيق أىداف التعلم اليت ال تقتصر علي 

 .اعبوانب اؼبعرفية فقط، ولكن بعض جوانب العاطفية والنفسانية ومشلت أيضا

وىكذا، فان الكتاب اؼبدرسي ىو نافذه للعادل، وىو مصدر العلوم اؼبختلفة، اليت 

تعتّب واحده من الركائز االساسيو ُب عمليو التعلم، لكوهنا مصدرا تعليميا جيمع 

 .بُت اؼبدرسُت واؼبتعلمُت

اآلن تداول حولنا من نوع الكتاب اؼبدرسي الذي أعجب  غَت منسب، 

وال يزال يتم العثور علي تزين العشوائية والكتب اؼبدرسية الكتابة مطلة، وعبلوة 

األشياء اليت قبدىا ُب كثَت  .علي ذلك، ُب ؾبال تدريس اللغة العربية لغَت العربية
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من األحيان ىو وفره من الكتب ُب التداول ولكن يهيمن عليها طعم اػبارجية 

 .واػبارجية، وىذا ال يستند إذل مبادئ موضوعية ُب ذبميعها

وتقول مديرية التعليم الثانوي العام ان الكتاب اؼبدرسي ىو عبارة عن 

ؾبموعة من الكتابات اليت قدمت وصفا منهجيا ؼبواد درس ؿبدده أعدىا 

 وتستمد اؼبادة اؼبوجودة ُب الكتاب .الباحث باستخدام اؼبنهج الدراسي اؼبرجعي

.  (ُب ىذه اغبالة الطبلب)من الكفاءات اليت جيب ان يتقنها القارئ 

تعاريف أخرى، وفقا ؼبا ذكره ويدودو وجسدي، فان الكتاب اؼبدرسي 

ىو عبارة عن ؾبموعة من الوسائل أو االدات لتعلم اؼبواد اليت ربتوي علي التعلم 

وأساليبة وحدوده وكيفيو تقييمو بشكل منهجي وتصميمو وجاذبيتو من أجل 

ربقيق األىداف اؼبتوقعة، اي ربقيق الكفاءة أو االختصاص الفرعي بكل 

ويوضح ىذا اؼبعٍت انو ينبغي تصميم الكتاب اؼبدرسية وكتابتها مع . تعقيداتو

القاعدة التعليمية ألهنا ستستخدم من قبل اؼبعلمُت ؼبساعده ودعم عملية 

  .التعلم

 والكتاب اؼبدرسي اؼبعٍت .وتضمن الكتاب اؼبدرسي أحد الكتب الدراسية

ىو الورقة اؼبستخدمة ُب عمليو تدريس وتعليم اؼبعلمُت، ٍب كل العمل دبا ُب 
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 الكتاب اؼبدرسي ىو ورقو ُب شكل الكتب اليت .ذلك الكتب اؼبدرسية

  .يستخدمها اؼبعلمون ُب عمليو التعليم والتعلم

بناء على تعريف الكتاب اؼبدرسي قبلو، ديكننا ان نعرف ان دور اؼبعلم 

ُب تصميم أو صبع اؼبواد التعليمية ىو ربديد سباما قباح عملية التعليم والتعلم من 

 وديكن أيضا تعريف اؼبواد التعليمية جبميع اشكال اؼبواد .خبلل اؼبواد التعليمية

اليت يتم ترتيبها بانتظام واليت تسمح للطبلب بالتعلم بشكل مستقل وتصميم 

 مع الكتاب اؼبدرسي، وسوف يكون اؼبعلم أكثر اتساقا ُب .اؼبناىج الدراسية

 .اؼبواد اليت تدرس للطبلب وإقباز صبيع الكفاءات احملددة مسبقا

الكتاب اؼبدرسي ُب صفاتو اػباصة باؼبقارنة مع غَتىا من الكتب 

التعليمية، علي حد سواء ينظر من حيث احملتوي، والعرض، أو غَتىا من 

 ومن حيث ؿبتواىا، فان الكتب اؼبدرسية أو .اإلعدادات، فضبل عن وظائفهم

الكتب اؼبدرسية ىي كتاب يتضمن وصفا لبعض ؾباالت اؼبواد التعليمية، 

 ينظر من حيث العرض، .وؼبستوي معُت من التعليم، وخاصو ُب السنو الدراسية

والكتاب النصي أو الكتاب اؼبدرسي ىو اؼبواد التعليمية اليت تاخذ ُب االعتبار 

: العوامل 

أىداف التعلم   (1



 اؼبناىج الدراسية وىيكل الّبامج التعليمية  (2

  مستوي منو اؼبتعلمُت أو اؼبستهدفُت  (3

 الظروف ومرافق البنية التحتية للمدرسة  (4

  ظروف اؼبعلمُت (5

من بعض من التعريف أعبله، ديكن استنتاج ان ربليل الكتب اؼبدرسية أو 

 ىو نشاط اػبطوط العريضة، ويفحص ؿبتويات اؼبطبوعة علي يالكتاب اؼبدرس

 للمتعلمُت فهم ةشكل كتاب حيتوي علي نصوص اؼبواد التعليمية تستخدم كاد

 .ومعرفو الدرس الذي ًب وضعو علي أساس اؼبعايَت الوطنية للتعليم

 مفهوم اللغة العربّية  .1

وقد . اللغة العربّية ىي الكلمات الىت تعّّب هبا العرب عن أغراضهم

وحفظها القران الكرًن واألحاديث الشريفة وما . وصلت إلينا من طريقة الّنقل

 . رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم

ىو الذين نسبت إليهم اللغة العربية فقد نقل " العرب"وأّما مصدر كلمة 

إّن إبراىيم عليو السبلم نظر إذل : " الدكتور نايف ؿبمود معرفعن ابن انّدم 
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ولده إظباعيل مع أخواؽبم من جرىم، فقال ؽبم إبراىيم باللسان الذي كان 

 . أعرب اخلق بو، واهلل أعلم: يتكلم هبا الّسريانية القددية 

اللغة العربية ىي لغة خاصة، ألن العربية ليست ؾبرد بقايا للغة العربية، 

ولكن اللغة العربية ىي واحدة من خزانة الفكرية من الًتاث العريب اليت بدأت 

كما نعلم اللغة العربية والعاؼبية حىت اآلن، . تارخييا رائدا ُب القران الثاين اؽبجرية

 . كثَت من البحوث اليت تدرس صبال اللغة العربية

ثروةىا اؼبفرادات . خلق اهلل اللغة العربية كلغة أنبل وأغٌت من صبيع اللغات

إذا معظم لغات ؽبا كلمة واحدة فقط للتعبَت عن كائن، فاللغة العربية . يتزايد

 طبسمائة الكلمات عن ،"السيف"شبامنائة عبارة عن . لديها اؼبئات من اؼبفردات

العربية غنية جدا، حبيث ال . وغَتىا ذلك" للثعبان"، ومئيت كلمة "السماء"

  . ديكن ألحد السيطرة عليها سباما إال رسول اهلل

اللغة العربية يأٌب لنا . اللغة العربية ىي اللغة اليت تنطور دائما حىت األن

اللغة العربية ىي شاملة جدا والسياق اؼبباري ُب . من خبلل عملية التحول

 . وجهات النظر
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واللغة العربية مثل اللغة القبطّية واغببشّية والكنعانّية والعّبانّية ُب فصيلة 

 . اللغة، وىي من فصيلة اللغة اغبامية الّسامّية

 : م، منوكثَتونوأما ُب اإلصطبلح فقد عرّفها علماء 

يعّب هبا  (اؼبركبة ُب صبلة)وافقا أضبد قيش أّن اللغة العربية ىي اكلمات 

واعبملة ىي الكبلم اؼبفيد، وتألف من فعل وفاعل . العرب عن مكنون نفوسهم

   .أو مبتدأ وخّب

وافقا مصطفى الغبلبيٌت أّن اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعّب هبا العرب 

فطها لتا القران الكرًن ح. عن أغراضهم، وقد صلت إلينا من طريقة النقل

تعريفات  .واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم

القومية، وىي  أخرى أّن اللغة العربية ىي لغة العربية واإلسبلم، وأعظم مقوما

لغة حية قوية، عاشت دىرىا ُب تطور ومناء، واسع صدورىا لكثَت نت األلفاظ 

 . الفارسة

أو الغربية،  اللغة العربية ىي اللغات اإلعبلمية بُت لغات العادل الشرفية 

وؼبا جاء اإلسبلم كانت اللغة العربية مزد ىرة مكتملة النوم تنظم شبو اعبزيرة 

 . العربية
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 خصائص الكتاب المدرسي . ب

الكتاب اؼبدرسي باللغة العربية ىو ان حيتوي علي اؼبواد التعليمية الكاملة، 

 االسوء الفهمورتبت بشكل جيد، وال ربتوي علي األشياء اليت ديكن ان تسبب 

 باللغة العربية اعبيدة، ديكن للمتعلمُت إتقان اؼبهارات . اؼبتعلمُت نفسىُب

  .ة وفعالةاؼبستهدفة بطريقو سهل

و اري كوننتو معيار كتاب النص اعبيد ىو حيث  الغارفُت لشمشوفقا 

 شكل الكتاب وفقا الحكام اؼبنظمة الثقافية العلمية التعليمية لؤلمم اؼبتحدة

لديها رقم الكتاب القياسي الدورل، مكتوبو ُب أسلوب  A4   حجم الورقيعٌت

 ةوفقا ػبط وصف واؼبسند إليواؼبسند، ، موضوعاعبملة  ، ىيكةلغة شبو رظبي

، ال حييد عن الناشر اؼبؤسبنالتعلم واستخدام اغبواشي، فان اؼبؤشر، الذي تنشره 

  . اندونيسياة عبمهوريةفلسف

  :خصائص الكتاب اؼبدرسي باللغة العربية اليت جيب تلبيتها ، وىي

اللغة بير اخل، اي الكتاب العريب جيب ان يكتب من قبل Academic integrity  . أ

 .اؼبقرورةالعربية واؼبناىج العربية 
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حيتاج فقا للكفاءات اليت اوموضع كل موضوع ال، Thoroughness of converage . ب

 الكتابة، والقراءة، واالستماع، ىي بالنسبة للكفاءة ُب تعلم اللغة العربية اليها

 .الكبلم

، وىي ديكن فيو التفصيل ُب كتابتو و ُب صحتو ووضوحوDetail provided  . ت

 بشكل واضح وصحيح ةالكتاب العريب الذي يستخدم جيب ان تكون مكتوب

، ، ترتيب اعبملةمن اغبروف والرسائل،   ىو كتاب اؼبواد وينبغي يهتم.وذبريدي

 . ينبغي ان تقدم ُب واضحة وغامضو ال لؤلوامر اليت ىي ُب التدريب أو الكفاءة

 ىي الكتب اليت تستخدم اللغة العربية ىي جيده وواضحة Good prose style . ث

ويؤدي إذل استخدام اؼبصطلحات االجنبيو، واعبمل الطويلة اليت ىي غَت واضحة 

 . اعبمل قصَتةةأو غامض

الكتاب اؼبثَت لبلىتمام الذي يقدم مع وصف منط اللغة يقدم مثَته interesting  . ج

 .كون اعبذب لكتاب جيدتكن ان ًباؼبتنوعة  اؼبشاكل والتمارين. لبلىتمام

ىو ترتيب الكتاب اؼبدرسي وينبغي أيضا ان يتم ذبميعها Well organised  . ح

 اؼبوضوعوينبغي ان يكون اؼبوضوع األول أسهل وابسط من . بشكل صحيح

الثاين، الذي يرتب دبستويات متزايدة من الصعوبة وال يوفر سبارين للمواد اليت دل 

 .يتم تدريسها



، وشكل اػبطوط اؼبستخدمة واختيار ألوان، فضبل عن استخدام Plesant format . خ

 . الكتب العربية اعبيدة خصائصمن الورق ىو أيضا

 ان ترتيب الكتاب الدرس ينبغى لومورغر ويقول . روبرت فلوفقا 

 لذلك فمن السهل فهمها من قبل .األىداف اليت يتعُت ربقيقها بوضوح

 .اؼبستخدم

 أو الطبلبوينبغي ان تكون خصائص الكتاب اؼبدرسي وفقا للمستوي 

 : ولتحقيق ذلك ديكن ربقيق ما يلي. الذين يدرسونولكعاءة

وينبغي ان تستند ؿبتويات الكتب اؼبدرسية إذل ربليل لغوي للطلبة ، وىذا يعٍت  . أ

انو قبل وضع الكتاب الذي جيمع اؼبكون ينبغي ان يدرس ُب وقت سابق عن 

 وكان القصد من ىذا الكتاب ُب وقت الحق .بعض جوانب طبلب اللغات

 .لتتناسب مع ما كان قد تعلمو

 قبل ان جيمع كتاب والثقاُب ه- اغباجة إذل جوانب غَت اللغوي واالجتماعي . ب

ذبميع وينبغي ان يقوم بدراسة األول عن اغبياة االجتماعية والثقافية للطبلب 

 واؽبدف ىو جعل النهج، طريقو، أو تقنيو .وبعض من ـبتلفو مع الثقافة العربية
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العرض، فضبل عن اؼبواد ذات الصلة غبالو الطبلب، التارل فان الكتاب كان 

 .مناسبا ومفيدا

 اغباجة إذل التحليل التعليمي، والتكيف يعٍت الكتاب مع الطبلب واؼبعلمُت مع  . ت

، قدرتو علي تعلم اللغة، راي الناسالطبلب جيب ان الكتاب علي أساس 

  .ومستوي اؼبعرفة من اللغة، فضبل عن ميل الطبلب ُب تعلم اللغة

علي دعم للطالب الكتاب احملتاج ىي كتاب النص او الدرس يوظف 

 . (العربية)أنشطو التعليم والتعلم ُب مواضيع معينو 

 الكتب جود .أفضل الكتب النصية، وأكثر مثاليو الدروس اؼبستفادة

 جيب ان .العربية تساعد بشكل واضح جدا علي جوده تعلم اللغة العربية

 . لكي يكون الطبلب أكثر اىتماما بتعلم اللغة العربيةحاصويصمم الكتاب 

كتاب اللغة اعبيدة وينبغي ان يكون ؽبا غرض واضح ووفقا ؼبستوي اإلمكانات 

 واالىم من ذلك وجود التكيف بُت .وكذلك الطبلب الذين يتعلمون ذلك

الكتاب مع اؼبعلم، وىو ما يعٍت ان الكاتب أو اؼبؤلف ينبغي ان تكون قادره 

  .علي تصور والتنبؤ بقدره اؼبعلمُت الذين يدرسون واستخدام النص الكتاب
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 كتاب مدرسي يشرح اؼبعايَت اليت عنُب االستعراض الكتايب للمناىج الدراسية، 

 :تعتّب جيده وتتالف من شبانيو معايَت علي النحو التارل

 ة ومنهجيةمنظم .1

شيء الذي ىو مكون أو اؼبواضيع  (أو ترصبو)فهم اؼبنظمة معٍت النظام 

ذات األىداف احملددة، ُب حُت ان النظام لديو معٍت قاعده أو قواعد ُب الكتاب 

 كتاب الدرس علي ؾبموعو متنوعة من اؼبعلومات .اؼبدرسي اليت ينبغي اتباعها

اؼبرتبة ُب مثل ىذه الطريقة حبيث ديكن استخدام الكتاب لتلبيو ىدف جعل 

 .الكتاب اؼبدرسي

وينبغي ان تستوُب اؼبنظمة صبيع مكونات التعلم اؼبدرسي ُب هنج متكامل 

للتواصل وبُت اؼبهارات اللغوية السياقية، وينبغي ترتيب االستماع والكبلم والقراءة 

 .والكتابة وفقا مستوي الصعوبة والصلة بُت اؼبواضيع لبعضها البعض

 هنج الدراسيمبتوي مطابقة حملا .2

سوىارسيمي اريكوننتو ؼبذكور كانتو فتح الرحم يقول ان اؼبواد أو اؼبواد 

تشكل عناصر أساسيو ُب أنشطو التدريس والتعلم، الن ىذا ىو الدرس الذي 

 ولذلك، جيب علي اؼبعلمُت علي .رباول اؼبادة بالفعل ذباوزه بواسطة احملمي

وجو اػبصوص، وتطوير اؼبناىج الدراسية أو عامو، والتفكَت ُب مدي اؼبواد أو 



اؼبواضيع اؼبدرجة ُب اؼبناىج الدراسية اؼبتعلقة باحتياجات اؼبتعلمُت ُب 

 .اؼبستقبل

 لتطوير اؼبادي للموضوعمطابقة  .3

تعلم اؼبواد ُب كتاب مدرسي أعده صاحب الببلغ مع االىتمام بتعلم 

 واؽبدف من ذلك ىو جعل التطوير .اؼبواضيع الواردة ُب اؼبناىج الدراسية

 من قبل مستخدمي الكتب، اي ةاؼبادي للمواد اليت يتم ىضمها بسهول

 الكتاب، ٍب تطوير ة من أجل تطوير اؼبواد االذباىية ويليب ىدف كتاب.الطبلب

.  اؼبواد ينبغي ان تستند علي اؼبوضوع

 تطوير اؼبعرفية .4

 ُب الكتابة اىتمامووالتطور اؼبعرُب للطبلب حيتاج أيضا إذل ان يكون 

 لذلك، لتكون قادره علي االستفادة من اؼبواد .واختيار الكتب اؼبدرسية

التعليمية اليت تدعم قدره الطبلب، وكبن نوصي بان زبتار اؼبواد اليت لديها 

 .مستوي صعوبة فوق اؼبتوسط قليبل ُب وقت عمليو التعلم

 او مستخدم اللغة/ستخدامالا .5

وفيما يتعلق باستخدام اللغة، جيب ان يستوُب الكتاب اؼبدرسي معايَت 

 اللغة . اعبيدة والصحيح وكذلك تطور العصرةاستخدام اللغة االندونيسي



االندونيسيو اعبيدة والصحيحة ىي لغة وفقا للمعايَت االندونيسيو اللغة 

   .االتصال (السياق)واغباالت والظروف 

  النص أواالنسجام التوضيحع اػبطاب .6

 أو ُب الصف مع ةقراءه النص أو اػبطاب ينبغي ان تكون ذات صل

 دل يكن الصيد .الرسوم التوضيحية أو الصور اؼببينة فيما يتعلق بنص القراءات

كافيا فقط مع اؼبعلومات اؼبوجودة ُب قراءات الكتاب النصي، ولكن أيضا مع 

 التارل، فان اختيار وعرض الرسوم .األفكار الرئيسية ُب النص ُب قراءهتا

اؼبواضيع /التوضيحية سيتم أيضا تلقائيا باراكيتان مع أىداف التعلم واؼبواضيع

 .اليت ًب تعيينها

 اآلداب/من حيث األخبلق .7

وينبغي . واألخبلق أو األخبلق ىي أيضا معيار لتقييم الكتب اؼبدرسية

 ىام  وىذا أمر.األخبلق/النظر ُب الكتاب اؼبدرسي من حيث االخبلقيو

اندونيسيا أمو ترعي الوئام الديٍت، الذي يهتم اىتماما شديدا باعبوانب ال

 .االخبلقيو ُب اغبياة اجملتمعية للمفاصل

 األسلوب االقليمي اؼبقدس .8
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اؼبنطقة، / ىي اللغات واللهجات من عبلمات فبيزه لبلمواالساليب

  شيء ؿبظور أو يعتّباؼبقدس وُب حُت ان .والقبيلة، واجملموعة، وغَتىا

 احملرمة ىي لغة االساليب. أن يستهز أو ؿبروما وفبنوعا تبورمقدسا، فانو ال 

  . وينبغي اال يسخرةجيد/ؼبنطقة، ويعتّب اؼبقدسةسبلكها  ةأو ؽبجة منوذجي

  فوائد و استخدام الكتاب الدرسى  . ث

عدد من الفوائد اليت ديكن اكتساهبا عندما يطور اؼبدرسون اؼبواد التعليمية 

 :بأنفسهم، فهو كما يلي 

اؼبواد اليت يتم اغبصول عليها وفقا ؼبتطلبات اؼبناىج الدراسية، ووفقا  .1

 .الحتياجات الطبلب اؼبتعلمُت

دل يعد اؼبعلم يعتمد علي كتاب مدرسي يصعب اغبصول عليو ُب بعض  .2

 .األحيان وطبيعتو رتيبة جدا، مع التقدم والتقارب مع اؼبنهج الدراسي

وتصبح اؼبواد أكثر ثراء بسبب تطويرىا وتغليفها وذبهيزىا باستخدام ؾبموعو  .3

 .متنوعة من اؼبصادر اؼبرجعية

 اؼبعارف واػبّبات اليت اكتسبها اؼبعلمون كتابو وخلق مواد ةأضف إذل ؾبموع .4

 .تعليمية مباشره



وكانت اؼبواد التعليمية قادره علي بناء التعلم الفعال والتواصل بُت اؼبدرسُت  .5

 .حيث سيشعر اؼبتعلمون أيضا دبزيد من الثقة. واؼبتعلمُت

وديكن أيضا التفريق بُت فوائد اؼبواد التعليمية استنادا إذل احتياجات اؼبربيُت 

 .والفوائد اليت تعود علي اؼبتعلمُت

 للمعلمُتفوائد و استخدام  . أ

وىناك ما ال يقل عن ثبلثو استخدامات إلنشاء مواد تعليمية للمعلمُت، 

  : ومن بينها ما يلي

 .سيكون لدي اؼبربيُت مواد ديكن ان تساعد ُب االضطبلع بأنشطو التعلم .1

 وظيفة ةوديكن تقدًن اؼبواد التعليمية كارقام ائتمانية متدرجة بالورق ألضاف .2

 .معلم أو ألغراض الًتقية

 .يضاف إذل أرباح اؼبربيُت إذا نشرت نتائج عملو .3

 للمتعلمُت فوائد و استخدام  . ب

 لبلىتمام ٍب ىناك ما ال يقل ة ومثَتة ُب ـبتلف، مبتكرةإذا كانت اؼبواد متاح

 : عن ثبلثو استخدامات اؼبواد التعليمية للمتعلمُت، منها مايلي 

 أنشطو التعلم اليت نفذت أكثر أثاره لبلىتمام ومثَته لئلعجاب .1
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 ة علي مزيد من الفرص للتعلم بشكل مستقل مع توجيو ؾبموعوناؼبتعلمحيصل  .2

 . من اؼبعلمُتةمن اؼبواد االرشادي

 .ت اليت جيب ان يتقنء ُب تعلم اي الكفاة علي سهولوناؼبتعلمحيصل  .3

  االساسى فى كتابة درس اللغة العربيةالمعيار/ المقياس . ج

 .تصبح انشطة التعلمية طبلقة وفعالية بوجود كتاب الدرس

  احملتوياتةتقييم أىلي . أ

 احملتوي، ىناك ثبلثو مؤشرات جيب النظر فيها، مطابقوفيما يتعلق دبدي 

 :وىي

و الكفاءة االساسيو   للمواد ذات الكفاءة القياسيةيطابق احملتوي .1

 .  اكتمال اؼبواد، مدي اؼبواد، عمق اؼبواد: إذل ما يليةموجو

  اؼبواد ةدق .2

  : اؼبواد اؼبوجهة كبو األىداف التاليةةمؤشرات دق

 التعريف دقو اؼبفهوم  (1

 ان وينبغي تقدًن اؼبواد الواردة ُب الكتاب اؼبدرسي بدقو لتجنب طبلب

 لدعم ربقيق ذات الكفاءة اؼبفهوم و التعريفاتوينبغي صياغة  .خيطأ َب مفهوم

. ةو الكفاءة االساسي القياسية



 دقة اؼببداء  (2

 مبادئ ُب الكتب النصية بدقو حىت ال تؤدي إذل تعدد عرضوجيب 

  . ًنهفادل

   دقو االجراء (3

 . حىت ال يقوم الطبلب بأخطاء منتظمةةوينبغي ان يصاغ االجراء بدق

 دفة النموداج واغبقائق والرسوم.  د

وينبغي ان تكون اؼبفاىيم واؼببادئ واإلجراءات واضحة ُب واقع األمر، 

 .مثبل، وان تقدم ىذه األفكار بدقو

 الدقة احملجوزة  (1

الطبلب اؼبتفوقُت إتقان اؼبفاىيم واؼببادئ واإلجراءات، وينبغي ان يبٍت 

 .من اؼبشاكل اليت قدمت بدقو

 دعم اؼبواد التعليمية . أ

 :وتوجو اؼبؤشرات اؼبادية الداعمة للتعلم إذل ما يلي

 لبلمتثال لتطور العلم والتكنولوجيا .1

  اؼبيزات، واالمثلو، واؼبراجع .2

   منطق .3



 (حل اؼبشكبلت) حل اؼبشاكل  .4

  عبلقة بُت اؼبفاىيم .5

 (الكتابة والكبلم)التصال  .6

 (تطبيق)تطبيق  .7

 ؾبذوبة اؼبادة .8

 شجع علي البحث عن مزيد من اؼبعلومات .9

 مواد التخصيب .10

 التقدًن تقييم جدوى  . ب

ىناك ثبلثو مؤشرات جيب النظر فيها من حيث مدي مبلءمة العرض، دبا ُب 

  :ذلك

 تقنيات العرض .1

 :أساليب عرض اؼبؤشرات الكتب النصية اؼبوجهة ؼبا يلي

 طريقة التقدًن . أ

 تنظيم التقدًن  . ب

التوازن بُت الفصول  . ت

  عرض التعلم . ث



 تركز علي الطبلب . أ

 تطوير اؼبهارات العملية . ب

 النظر إذل جانب السبلمة . ت

  اكتمال العرض . ج

 اؼبقدمة . أ

 البحث  . ب

 اػباسبة  . ت

تطور العصر، اي تطوير استخدام لغة اندونيسيا ُب الكتاب اؼبدرسي اما 

 . (استخدام اللغة اغبالية ُب اندونيسيا  ) ةقتباسات أو كتابكإ

 : معايَت اللغة وفقا للظروف والشروط اليت ربددىا األمور التالية

 اؼبعلمون .1

 اؼبتعلمون .2

 ومكانو ، وقت التعليم .3

 ووسائل التعليم .4
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 وىناك عشر فئات من اؼبعايَت اليت يتعُت فروٌبواستنادا إذل راي جورنو و 

  :استيفاؤىا ُب اعداد كتاب دراسي جيد، من بينها

 ا الطبلب ُب استخداموةجيب ان تكون قادره علي مصلح .1

 قادره علي توفَت اغبافز للطبلب الذين يرتدون ؽبم .2

 حيتوي علي الرسوم التوضيحية اليت تعادل الطبلب الذين يستفيدون منها .3

 اعبوانب اللغوية ُب االعتبار حبيث االمتثال لقدره الطبلب الذين يرتدون ؽبم .4

وينبغي ان تكون ؿبتويات الكتب اؼبدرسية أو الكتب الدراسية وثيقة الصلة  .5

 دبواضيع أخرى

 جيب ان تكون قادره علي ربفيز االنشطو اػباصة للطبلب الذين يستخدموهنا .6

وجيب ان تتجنب الكتب اؼبدرسية أو الكتاب الدراسي، عن علم وصراحة،  .7

 مفهوم الغموض والتحيز حبيث ال يكون الطبلب الذين يرتدونو

 واضحة وال لبس فيها" وجهو نظر" لديك وجهو نظر أو  .8

 ربمل العضو اؼبنشاة، والًتكيز علي قيم األطفال والكبار .9

. نقدر االختبلفات الشخصية من يرتدي .1

  كتاب مدرسيةمبادئ كتاب . ح

    :   النصية  ىذا الكتاب ىو وصف ؼببدا إنشاء الكتب
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وثيقة الصلة أو  (ذات الصلة)ينبغي ان تكون امهيو اؼبواد اؼبتعلقة بالكتب النصية  .1

ذات صلو بتحقيق اؼبعلم، والكفاءات اؼبتوقعة، وتتوقع ان تكون القدرة علي 

 .واحملتويات تعزي إذل تصميم أنشطو التعلم (ؿبطو إذاعيو)تصميم أنشطو التعلم 

مواد تعليمية اؼبناقشة من البداية /مبدا االتساق، جيب ان ربتوي اؼبواد علي مواد .2

مواد تعليمية اؼبناقشة من البداية إذل / جيب ان ربتوي اؼبواد علي مواد.إذل النهاية

 .النهاية

 (وليس قليبل جدا وغَت ملزمو) الكاَب ُب الكتاب واد دل كتبتمبدا الكفاية، .3

 ويتعلق ذلك .، اما اؼبكون أو الوصفاؽبدفلتوضيح اؼبسائل اؼبتعلقة استيعاب 

  .دبدي اؼبواد احملددة من خبلل خرائط اؼبفاىيم

التصنيف اؼبنهجي، جيب ان يكون الكتاب اؼبدرسي وحده اؼبعلومات الكاملة،  .4

واليت تتالف من مناقشو متماسكة، واؼبناقشة وتنظيمها بشكل متماسك وفقا 

 .لقواعد كتابو الكتب العلمية

 إجراءات كتابة الكتاب المدرسى  . خ

وفقا لصياغة األضبدي ستمر بعض الكتب النصية عّب عده مراحل علي 

  :النحو التارل

 مناىج .1
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بشكل عام ديكن ان يتعلم من زاوية ىو منهاج الصخور ُب الفلسفة كاساس 

 وينعكس اؼبنهج الدراسي ُب اؼبناىج التعليمية، .لتطوير اؼبناىج الدراسية

واإلجراءات، واػبّبة التعليمية ؽبذا الغرض،  واألىداف التعليمية، واحملتوي،

 .وكذلك باكهوث

 اعداد اؼبنهج الدراسي .2

 ىذه اؼبرحلة مفيده ُب مساعده .واػبطوة التالية ىي اعداد اؼبنهج الدراسي

 والعنصر الذي سيجري تطويره ُب اطار .التصميم العام للنظام من كل كتاب

الكفاءات االساسيو، واؼبوضوع األساسي، وخّبات التعلم، : اؼبنهج الدراسي ىو

  .وزبصيص الوقت، واؼبواد اؼبرجعية

 اعداد الكتاب .3

تنظيم الكتب العلمية ال تزال تتبع الكتابة ُب العام، بدءا من اؼبقدمة، 

 .ةخبلقيوا ة ىو نفس الكتاب، والكتاب ىو وحدالغبلفواحملتويات، 

 اختيار اؼبواد .4

وينبغي تكييف اختيار اؼبواد اليت يغطيها كل فصل من فصول الكتاب 

 :اؼبدرسي مع مقاييس اؼبعايَت التالية

 اختيار اؼبواد وفقا للمناىج الدراسية اؼبوحدة . أ



  الغرض من التعليم . ب

  علم . ت

  مهمة تطوير العلم والتكنولوجيا . ث

 مواد العرض .5

  : العناصر فيها ىي. ىو دليل لتقدًن اؼبواد ُب الكتاب اؼبدرسيلوارعرض ا

 الدراسةالغرض من  . أ

  مراحل التعلم . ب

  لفت انتباه واىتمام الطبلب . ت

 .النشاط الطبليب، وزبفيف اؼبواد فهم قبلدة، والقواعد، واالسئلو والتمارين  . ث

وقال ان استخدام اللغة واستخدام اؼبعلومات اػباصة باندونيسيا جيد 

عرض اؼبواد العلمية أمر ال بد /وواضح وحقيقي، فضبل عن ـبتلف اللغات الرظبية

 .منو

  :خطوات كتابو اؼبواد

 ربديد أىداف التعلم .1

 اجراء ربليل للتعلم .2
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 ربديد سلوك اؼبدخبلت وخصائص اؼبتعلم .3

 صياغة أىداف التعلم .4

 تطوير تفاصيل االختبار .5

 وضع اسًتاتيجيات للتعلم .6

 تطوير اؼبواد التعليمية .7

 تصميم التقييم وتنفيذه .8

 مراجعو مواد اؼبتعلم .9

 ترجمة المؤلف  . د

. ىو السيد العبلمة أبو الفيض ؿبمد بن أضبد بن عبد الباري األىدل

ولد رضبو اهلل تعاذل دبدينة اؼبراوعة تابع لواء اغبديدة من ببلد اليمن سنة : ميبلده 

.  ه1241

نشأُب حجر أبويو إذل سن التمييز قرأ القرآن العظيم برواية قالون : نشأتو 

.  على الفقية أضبد الفبلحي الرديي وحفظة

منهم عمو السيد عبد اهلل بن عبد الباري األىدل مؤلف نقطة : مشاخيو 

.   ه رضبو اهلل تعاذل1271اػبال ُب بيان أقسام اغبال اؼبتوَب سنة 



 ه 1293ومنهم عمو السيد اغبسن بن عبد الباري األىدل اؼبتوَب سنة 

.  رضبو اهلل تعاذل

 ه 12..ومنهم الشيخ عبد اهلل سراج اغبنفي اؼبولود دبكة اؼبكرمة سنة 

واؼبتوَب سنة   ه رضبو اهلل تعاذل 

 ه 1262ومنهم الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي اؼبكي اؼبتوَب سنة 

 127.ومنهم الشيخ أضبد الدمياظي اؼبتوَب باؼبدينة اؼبنورة سنة . رضبو اهلل تعاذل

منهم السيد ؿبمد بن عبد الرضبن بن حسن عبد : ه رضبو اهلل تعاذل تبلميذه

 1352الباري األىدل مؤلف وبل الغمام ُب أحكام اؼباموم واإلمام اؼبتوَب سنة 

. ه رضبو اهلل تعاذل

اشتغل رضبو اهلل تعاذل بالتاليف مع التدريس واالفتاء فاجتمع لو : مؤلفاتو 

الكواكب الدرية شرح اؼبتممة األجرومية الشهَتة ُب : مانيف على اؼبائة منها 

رسالة ُب تقدير اروشات اعبنايات الىت ال أرش ؽبا مقدر : علم النحو ومنها 

: وىي مطبوعة ومنها بغية أىل األبيو صحبة خَت البشر وىي مطبوعة ومنها 

سلم : إفادة السادة العمد بتقرير معاين نظم الزبد ُب الفقو يقع ُب جزئُت منها 

فتح الفتاح العليم بشرح بسم اهلل : القاري، حواشي عل صحيح البخاري ومنها 

الفتاوى : الرضبن الرحيم تكلم فيها على البسملة من كبو عشرين فنا ومنها 



ربذير االخوان اؼبسلمُت من تصديق : الفقهية ُب أربعة ؾبلدات ضخام ومنها 

إعانة احملتاج حواشي على اؼبنهاج ُب ثبلثة : الكهان والعرافُت واؼبنجمُت ومنها 

  .  دبدينة أسبلفة اؼبراوعة1298توَب رضبو اهلل تعاذل سنة : وفاتو . ؾبلدات

 ترجمة الكتاب الكواكب  . ذ

ىذا الكتاب و. م13/ه7 قرن النحوي من ُب ة دريالكواكب الكتاب 

من اؼبغرب اسم ؿبمد بن اضبد بن عبد الباري األىدل رضبو اهلل الفها  اللغويون 

والكتاب يستخدم عادة الطبلب الكواكب بعد االنتهاء من  .م1324التوُب ُب 

اؼبرحلة السابقة من التعلم، وقدم ىذا الكتاب للحوار الصعبة، أوسع اؼبناقشة من 

بعض الكتاب السابق فهذا الكتاب اليستخدم مهمبل ال تستخدم بإمهال، 

استخدام ىذا الكتاب . للمبتدئُت َب تعلم اللغة العربية ال تصلح علي استخدامو

غَت مناسب للطالب ألنو سواء من حيث اؼبادة أو الطريقة اليت يكون فيها  

معقده جدا بالنسبة للمبتدئ أو التلميذ ُب تعلم اللغة العربية، باالضافو إذل 

مسالة معقدة، فان الصيغة اؼبستخدمة ُب كتاب الكواكب واسعة لصعب َب 

  .الفهم
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 البان الثالث

منهج البحث 

 لبحث ونوعه انهج . أ

 وديثل .النهج اؼبستخدم ُب ىذه الدراسة، اي النهج اللغوي والتعليمي

هنج ربليل احملتوي خطوه ازبذت للحصول علي وصف حملتويات الرسائل اؼبقدمة 

ربليل الضمٌت، علي الاالضافو إذل ذلك، ديكن استخدام هنج  .الرموزُب شكل 

 اآلن أكثر توجها علي ةسبيل اؼبثال، ؼبعرفو ما إذا كانت األغاين االندونيسي

 اليت غالبا ما تظهر التلفزيون اؼبسرحيةب النقد االجتماعي، أو ما إذا كانت احل

بدال من الواقعية، واشكال " اؼبتسائمة" االخَته، أكثر التعبَت عن اغبياة ةُب االون

  .ـبتلفو من ؿبتوي االتصاالت األخرى

ٍب طرح ان الوصف اؼبعطي للخّباء حول ربليل احملتوي يناول ثبلثة 

 وينبغي ان يستند التحليل .وتعميم, ة، مقاربو نظامي(موضوعية) :شروط، وىي

 وينبغي للتاىل لفئة احملتوي اؼبنهجي استخدام فئة .إذل القواعد احملددة ُب اؼبعاىدة

  وجيب ان تقدم نتائج التحليل تعميما، وان يكون للنتائج اليت يتوصل.معينو
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وان تقتصر علي النتائج الوصفية ذات القيمة  اليها إسهامات نظرية،

 .اؼبنخفضة

 البحث اؼبكتيب اؼبستخدم ُب ىذا البحث ىو نوع من البحثنوع 

ىي البيانات اليت سيتم اسًتدادىا استنادا إذل اؼبستندات  .(حبوث اؼبكتبة)

وىذا البحث ىو  . وما إذل ذلكة وعلميةاؼبوجودة ُب شكل دفاتر ودفاتر يومي

ومن ٍب وصفها علي اهنا ما ىي عليو، وفقا لنتائج سواء، ربليل وصفي علي حد 

 . من أجل اغبصول علي مصدر البيانات يشَت إذل أىداف البحث.البحث

ونظرا لذلك، فان احمللل مهتم ليس فقط بالرسائل، بل أيضا باؼبسائل األوسع 

ة  االعتبارات اليت يستند اليها الباحث.نطاقا اؼبتعلقة بالببلغات واالتصاالت اؼبؤثرة

 ُب توضيح مضمون الكتاب الباحثة ترغبباستخدام ىذا النوع من البحوث الن 

  .الدرسي ُب الكواكب الدرية حملمد بن اضبد بن عبد الباري

 موضوع البحث . ب

ربليل اؼبواد كتاب اؼبدرسي ُب كتاب ُب ىذه الدراسة ىو موضوع البحث 

الكواكب الدرية اعبزء األول تأليف الشيخ ؿبمد ابن أضبد بن عبد الباري 

 األىدل 

                                                           
34

Sujono dan H.Abdurrahman, Metode Penelitian (Suatu Pemikiran Dan Penerapan), 

jakarta: PT Rineka Cipta, 2005. hal.15 

 



 مصادر البيانات  . ج

الدراسة ىي توثيق أساليب صبع  ىذه كما رأى ؿبمد إقبال حسن،

البيانات اليت دل يتم تناوؽبا مباشرة ُب الدراسة، ولكن من خبلل الوثيقة ىي أن 

تكون اليوميات اؼبستخدمة، التفاوير، كاتب اإلجتماع، ومذكرة خاصة ُب ؾبال 

 وىي تنقسم إذل قسمُت اؼبصادر األولوية .العمل اإلجتماعي وغَت ذالك

.  واؼبصادر الثانوية

 اؼبصادر األولوية  .1

إهنا بيانات تؤخذ من اجملال نالتها الباحثة من اؼببلحظة، واغبوار، 

متغَت العمور، : ، على سبيل متغَت البحثوأحدى البيانات تتعلق . واألسئلة

   . والتعليم، واألعمال، وغَتىا الىت تسمى بيانات اإلجتماعية واإلفتصادية

 كتاب اؼبدرس َب  اؼبودربليلىو  البيانات االوليو ُب ىذه الدراسة

 الكواكب الّدرية اعبزء األول تأليف الشيخ ؿبّمد ابن اضبد بن عبد البارى األىدل

 اؼبصادر الثانوية  .2

نالتها الباحثة بواسطة الوسائل لبيانات اليت امصدر اؼبصادر الثانوية ىو 

وأما اؼبصادر الثانوية منو . أو نيلت من تسجيل الوكاالت اؼبعينة أو غَت ذلك

                                                           
35

 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metodologi Penelitian, (Ghalia Indonesia: 2002), hal. 1 
36

Ahmadi Sani Supriyanto,Masyhuri Machfud, Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya 

Manusia (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 191 



وىي تنكون إذل الكتب، . زيادة مصادر البيانات تقدر على اؼبصادر األولية

 :واؼبصادر الثانوية ىذا البحث يلي . والوثائق األخرى ما تتعلق هبذا البحث
1. Syeikh Syamsuddin Muhammad Araa’ini: Ilmu Nahwu terjemahan 

Mutammimah Ajurumiyyah. 
2. Iman Saiful Mu’minin, Kamus Ilmu Nahwu dan Sharaf. 
3. Syamsudin, Metodologi Pembelajaran Bahasa (analisis textbook bahasa 

arab) 
4. Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Sesuai 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
5. Anwar, Bahasa Arab dan Peranannya Dalam Sejarah 
6. Metode Penelitian (Suatu Pemikiran Dan Penerapan dalam karya Sujono 
7. Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 
8. Zulhannam, Teknik pembelajaran Bahasa Arab Interaktif 
9. Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, 

Menciptakan Metode Pembelajaran Yang Menarik dan Menyenangkan 
10. Abdullah Al-Ghali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar 

Bahasa Arab. 

  التحليلةوحد . ر

اؼبتعلقة اؼبكونات / التحليل ىي الوحيدة اؼبتصلة بالًتكيزةوحد

، وكائنا، ة، ومنظمة وقد يكون التحليل البحثي للوحدة فردا، وؾبموع.بالبحث

 التحليل ُب شكل كائنات ديكن ة وحد. اؼبشكلةبًتكيز، ووقتا ؿبددا وفقا ةومنطق

األفكار، والنصوص، /واألفكار والكتاب اؼبقدس، ان تكون اما الكتب،

  .جرىوالتشريعات، والسياسات، وقصص الناس وىلم 
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  اؼبودربليل :وحده التحليل اؼبستخدمة ُب ىذه اؼبواد دراسة البحوث ىي

كتاب اؼبدرس َب الكواكب الّدرية اعبزء األول تأليف الشيخ ؿبّمد ابن اضبد بن 

 .عبد البارى األىدل

 أساليب جمع البيانات  . ز

 وفقا .صبع البيانات ُب الدراسة باستخدام تقنيات الوثائق أسالب

 اريكوننتو طريقو الوثائق اليت تبحث عن البيانات عن اؼبسائل أو اؼبتغَت ُب شكل

مذكرات، واحملاضر، والكتب، والصحف، واجملبلت، والنقوش، وؿباضر 

  .اعبلسات، والقانونية، وجدول االعمال وىلم جرا

 كتاب اؼبدرس َب الكواكب الّدرية اعبزء  اؼبودربليل ستوثق الباحثةالتارل 

 .األول تأليف الشيخ ؿبّمد ابن اضبد بن عبد البارى األىدل

 : ُب ىذه الدراسة، وىياجريت الباحثةوفيما يتعلق خبطوات صبع البيانات، 

 صبيع مصادر ةسجل الباحثتالبيانات اؼبتعلقة بالبحث، ُب ىذه اؼبرحلة،  .1

 .البيانات اؼبرتبطة دبسائل البحث

تار صبيع تخ ة صبيع البيانات اليت ًب جردىا ُب ىذا النشاط، والباحثتنقيح .2

 . وفقا للمسائل البحثيةمصدر البيانات

 .احملتارة، وىي عرض البيانات اؼبنقحةيعرض البيانات  .3
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 .ربليل البيانات اليت ًب تقدديها .4

 . تلخيص صبيع البيانات اليت ًب ربليلها .5

 أساليب تحليل جمع البيانات  . س

بعد البيانات البلزمة اليت ًب صبعها باستخدام تقنيات صبع البيانات أو 

 والتحليل اؼبستخدم .احملددة الًتكيب، ٍب النشاط التارل ىو اجراء ربليل البيانات

البيانات الوصفية اليت غالبا ما حللت فقط حملتوياتو، التارل . ىو ربليل الضمٌت

 . ىذا النوع من التحليل يسمي أيضا ربليل الضمٌت

 ُب ربليل البيانات ُب ىذه عملتها الباحثةاما فيما يتعلق باػبطوات اليت 

  :الدراسة علي النحو التارل

 كتاب اؼبدرس َب  اؼبواد ربليلالتعليمية العربية مفاىيم اؼبوادعرض ربليل  .1

الكواكب الّدرية اعبزء األول تأليف الشيخ ؿبّمد ابن اضبد بن عبد البارى 

 . ؼبفهوم اؼبواد العرضموافقتوسحبت ٍب  األىدل

التعليم حول النص اؼبثارل اؼبواد التعليمية اليت توجد ُب اللغة العربية  معايَتنقد  .2

 كتاب اؼبدرس َب الكواكب الّدرية اعبزء األول تأليف الشيخ ؿبّمد  اؼبودربليل

 .ووضعت ُب شكل ربليل. ابن اضبد بن عبد البارى األىدل
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 كتاب اؼبدرس َب  اؼبودربليلنظريات اؼبواد التعليمية بالعربية مقاربة بُت  .3

الكواكب الّدرية اعبزء األول تأليف الشيخ ؿبّمد ابن اضبد بن عبد البارى 

 .كاػببلصة بُت النظرية ة مشرقنقطٍب ازبذت . األىدل

 األساليب لتأكيد صحة البيانات   . ش

وينبغي للباحثُت ان يفعلوا ذلك ضد صحة البيانات اليت ًب صبعها قبل 

 ولضمان صحة ة وصاخلغةربليلها وتفسَتىا حبيث تكون نتائج البحث مشرو

 من خبلل توسيع نطاق ةستخدم الباحثتالبيانات الواردة ُب ىذه الدراسة، 

، خارج تلك البيانات ألغراض التدقيق أو اؼبقارنة اعبهد َب البحثاؼبراقبة، وزيادة 

 .مع تلك البيانات
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 الباب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 " الكواكب الّدرّيّة الجزء األول"كتاب المدرسى  . أ

ىذا الكتاب و. م13/ه7 قرن النحوي من ُب ة دريالكواكب الكتاب 

من اؼبغرب اسم ؿبمد بن اضبد بن عبد الباري األىدل رضبو اهلل الفها  اللغويون 

سيجافور سنة /جدة/مدينة الناشر الكتاب ُب إندونيسية. م1324التوُب ُب 

اؼبعادلة أساس الدرس  اللغة العربية منوزجي كتب ُب شاكل منظوم  .2005

 .لسهل اغبفظ

رس الداخلية التقليدية، كتاب الكواكب الدرية ىو الكتاب اومن بُت اؼبد

 تقريبا كل طالب .معروف جيدا (قواعد اللغة العربية ). الدرس عن علم كبو

يدرس ُب اؼبدارس الداخلية التقليدية بدء دروسهم علي اللغة العربية من خبلل 

يدرس َب اؼبدرسة  عاليوال  يدرس اؼبدرسة ىذا الكتاب ىو كتاب.ىذا الكتاب

، وغالبا ما يطلق ُب اؼبعهد ومن الناحية العملية .االساسيو للعلوم العربية ُب النحو

 . الكتاب اسم الكواكب الدريةىعل

على رغم الكتاب كواكب الدرية الشهَتة جدا بُت اؼبدارس الداخليو، 

. ولكن اؼبؤلف من الكتاب اػباص ليست معروفو جيدا بُت اؼبدارس الداخليو



ألنو َب اؼبعهد الداخليو، وغالبا ما يظهر الطبلب فقط عن الدروس الواردة ُب 

ونادرا ما يتم تقدًن الطبلب من قبل . الكتاب اؼبقدس الذي جيري دراستو

ومن الطبيعي ألن كياي أو . الكياي أو أستاذ مع مؤلف الكتاب الذي تعلمواه

 .أستاذ نفسو ال يعرف بالضرورة جيدا من ىو مؤلف الكتاب

 عن علم كبوكما يوحي االسم، كتاب الكواكب الّدرية الكتاب اؼبقدمة 

ؿبتويات بسيطة . حملمد بن أضبد بن عبد البارى األىدل رضبو اهلل بينما ُب مكة

ألن، ىذا الكتاب جيب أن يعطي تفسَتا أعمق عندما يريد . جدا وأساسية

وهبذا السبب، شرحو لفيف من العلماء إذل أن . الطبلب تعلم علم النحو أكثر

الكتاب ىو ُب النهاية الكثَت من التفسَتات اليت قدمها العديد يصل إذل ثبلثُت 

ُب اؼبكتبة . ىذه الشروح ُب وقت الحق ُب كتاب مع الكواكب الّدرية. شرًحا

" العربية، وتسمي الكتاب اليت ربتوي علي شرح للكتاب اؼبقدس دبصطلح 

شيخ ؿبّمد بن أضبد بن " الكواكب الّدرية"ُب كتاب ". الكتاب الكواكب الّدرية 

   .عبد البارى األىدل ىو  مألف من كتاب النحوى

اللهم إن كان : " فقال ىو لنفسو ,  بكل صفة ورعو و توكلو لعلي

اتضح ان غبّب مكتوب ".  ىذا ال تلبس ُب اؼباءفاجعل ماكتبتوماألفتو ىذا نفعا 

ُب سرد آخر اؼبذكورة، عندما كتب عملو، انو . على ورقة من الورق و ال يزول



طغت كتابو يسعى إذل ان يكون قي تدفق اؼبياه، وإذا كان الكتاب الذي حيملو 

ولكن إذا كان يقاوم تدفق اؼبياه، ىذا يعٍت . تدفق اؼبياه يعٍت ان العمل اقل ؾبزيو

ُب رواية أخرى عزم على طرح كتابو َب . انو سيبقي الشخص الذي درس ومفيد

: اؼباء وإن كان الكتاب جيرى فسوف يغرقو َب اؼباء و حُت طرح الكتاب

وآخَتا الكتاب اؼبكتوب حديثا ال يزال ُب . اجرى ياماء" الكواكب الدرية"

ىذا الكتاب الكواكب الّدرّيّة تأليف الشيخ ؿبمد ابن أضبد بن عبد . مكانو

 .الباري األىدل اليت ال تزال تدرس اليوم

كتاب الكواكب الّدرّيّة شرح متممة األجرومية تأليف الشيخ ؿبّمد بن 

أضبد بن عبد الباري األىدل، يتكون من جزءين، اعبزء األول يبحث اؼبادة ُب 

، اذل آخر باب العوامل الداخلة "االعراب والبناء"الباب األول ُب . شبانية ابواب

احد  و اعبزء الثاين يبحث اؼبادة ُب على اؼببتدا واػبّب وفيو فصل َب ظن واخواهتا،

باب  حىت آخر" اؼبنصوباتباب  "وعشرين باب، الباب األول يبحث ُب اؼبادة 

 .الوقف

 : الباب ىو8كتاب الكواكب الدرية اعبزء األول تركب 

 باب االعراب والبناء .1

 باب معرفة عبلمات االعراب و البناء  .2



 باب النكرة و اؼبعرفة  .3

 باب اؼبرفوعات من االظباء .4

 باب الفاعل  .5

 باب اؼبفعول الذى دل يسم فاعلو .6

 باب اؼببتدا و اػبّب .7

 باب العوامل الداخلة على اؼببتدا واػبّب .8

 : الباب ىو21كتاب الكواكب الدرية اعبزء الثاين تركب

 باب اؼبنصوبات .1

 باب اؼبفعول بو .2

 باب اإلشتغال .3

 باب اؼبفعول مطلق .4

 باب اؼبفعول فيو .5

 باب اؼبفعول من أجلو و يسمى اؼبفعول ألجلو .6

 باب اؼبفعل معو .7

 باب اغبال .8

 باب التمييز .9



 باب اؼبستثٌت .10

 باب اؼبخفوضات .11

 باب إعراب الفعال .12

 باب النعت .13

 باب العطف .14

 باب التوكيد .15

 باب البدل .16

 باب األظباء العاملة عمل الفعل .17

 باب التنازع ُب العمل .18

 باب التعجب .19

 باب العدد .20

 باب الوقف .21

 ترجمة المؤلف  .1

. ىو السيد العبلمة أبو الفيض ؿبمد بن أضبد بن عبد الباري األىدل

ولد رضبو اهلل تعاذل دبدينة اؼبراوعة تابع لواء اغبديدة من ببلد اليمن سنة : ميبلده 

.  ه1241



 قرأ القرآن العظيم برواية  ٍبنشأُب حجر أبويو إذل سن التمييز: نشأتو 

.  قالون على الفقية أضبد الفبلحي الرديي وحفظة

منهم عمو السيد عبد اهلل بن عبد الباري األىدل مؤلف نقطة : مشاخيو 

.   ه رضبو اهلل تعاذل1271اػبال ُب بيان أقسام اغبال اؼبتوَب سنة 

.   ه رضبو اهلل تعاذل1293ومنهم عمو السيد اغبسن بن عبد الباري األىدل اؼبتوَب سنة 

 ه 12..ومنهم الشيخ عبد اهلل سراج اغبنفي اؼبولود دبكة اؼبكرمة سنة 

واؼبتوَب سنة   ه رضبو اهلل تعاذل 

 ه 1262ومنهم الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي اؼبكي اؼبتوَب سنة 

 127.ومنهم الشيخ أضبد الدمياظي اؼبتوَب باؼبدينة اؼبنورة سنة . رضبو اهلل تعاذل

منهم السيد ؿبمد بن عبد الرضبن بن حسن عبد : ه رضبو اهلل تعاذل تبلميذه

 1352الباري األىدل مؤلف وبل الغمام ُب أحكام اؼباموم واإلمام اؼبتوَب سنة 

. ه رضبو اهلل تعاذل

اشتغل رضبو اهلل تعاذل بالتاليف مع التدريس واالفتاء فاجتمع لو : مؤلفاتو 

الكواكب الدرية شرح اؼبتممة األجرومية الشهَتة ُب : مانيف على اؼبائة منها 

رسالة ُب تقدير اروشات اعبنايات الىت ال أرش ؽبا مقدر : علم النحو ومنها 

: وىي مطبوعة ومنها بغية أىل األبيو صحبة خَت البشر وىي مطبوعة ومنها 



سلم : إفادة السادة العمد بتقرير معاين نظم الزبد ُب الفقو يقع ُب جزئُت منها 

فتح الفتاح العليم بشرح بسم اهلل : القاري، حواشي عل صحيح البخاري ومنها 

الفتاوى : الرضبن الرحيم تكلم فيها على البسملة من كبو عشرين فنا ومنها 

 ربذير االخوان اؼبسلمُت من تصديق: الفقهية ُب أربعة ؾبلدات ضخام ومنها 

إعانة احملتاج حواشي على اؼبنهاج ُب ثبلثة : الكهان والعرافُت واؼبنجمُت ومنها 

  .  دبدينة أسبلفة اؼبراوعة1298توَب رضبو اهلل تعاذل سنة : وفاتو . ؾبلدات

تأليف الشيخ محمد الدرية الجزء األول كواكب المدرسي كتاب عرض المواد  .1

 ابن أحمد بن عبد الباري األهدل

 خطوة العرض  . أ

 ُب أورق  Muhtarو Erna وقال معايَت كتاب اؼبدرسي باللغة العربية 

 . عملية كلية علم الًتبية جامعة اإلسبلمية اغبكومية كاليجاغا جوكجاكرتا

 استنادا إذل اؼبعايَت اؼبذكورة دراسة نظرية القياسية العربية الكتاب اؼبدرسى

 : ىو 

 على .قل جاذبيو، لون غبلف الكتاب ال تبدو مشرقومن حيث الغطاء أ

 :سبيل اؼبثال 
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علماء مشهورين من وىو فبن من حيث اػبّبة اؼبؤلف، ىذا الكتاب كتبو 

من حيث البحث  .السَتة الذاتية للشيخ ؿبّمد بن أضبد بن عبد البارى األىدل

ىذا الكتاب العلميو، على أساس اؼبراقبة و التحليل من ىذا الكتاب ىو مكتوب 

حيث مدي مبلءمة البحث ُب ىوامش الكتاب الكواكب من  .مع حجو واضحة

 . الكوثر ليست مناسبة

 .وفيما يتعلق با لبحث ال توجد حاشية ُب كتاب الكواكب الّدرّيّة

 حجم اػبط صغَت وُب ال يوجد عبلمات تنقيط،: من عرض الًتكيب 

كتاباتو باحكام جدا، عبلمات التنقيط الكتب ال ترسم مثل االجتماعات، 



 عبلمة التعجب، عبلمة االستفهام، عبلمات الفواصل اؼبنقوطة، نقاط، فواصل،

 :على سبيل اؼبثال . اقتباس، عبلمة على وجود عبلمة األقواس اؼبفتوحة

 
اللون، ولون الورق من حيث  .حيث الفقرة ، ال يؤدي إذل اي جيمن 

حيث الصورة، ال صورة  من  .اؼبستخدم ىو الكمال ومشرق، من السهل قراءهتا

يتعلق بالتقييم، ُب ذلك ال توجد مشكلة وفيها  .أو وسائل االعبلم الواردة فيها

 .التدريبات، مكتوبو ُب أمثلة موجزه

  : خطوات الكتاب
 القياسية



تقدًن اؼبواد كتاب اؼبدرسي الكواكب الدرية اعبزء األول تأليف الشيخ 

اما بالنسبة للمواد الواردة ُب كتاب . ؿبمد ابن أضبد بن عبد الباري األىدل

 :          الكواكب الدرية اعبزء األول النحو التارل 

  الكالم

الكبلم ىو اللفظ اؼبركب اؼبفيد بالوضع وأقل ما يتألف من اظبُت كبو زيد 

 قائم 

االسم يعرف وباػبفض والتنوين و بدخول االلف والبلم وحروف اػبفض 

فعل : الفعل يعرف بقد والسُت وسوف وتاء التأنيث الساكنة وىو ثبلثة أنواع 

ماضي كبو قامت و قعدت، فعل اؼبضارع كبو دل يقم، فعل أمر كبو قومي 

 واضريب  

 باب االعراب و البناء  

رفع ونصب : يبحث ُب ىذا الباب عن تعريف االعراب، وأقسامو 

وخفض وجزم، فاألظباء من ذالك الرفع والنصب واػبفض، ولؤلفعال من ذالك 

ضم وفتح : الرفع والنصب واعبزم، ٍب يبحث فيو عن تعريف البناء وأنواعو أربعة 

وكسر وسكو، ويبحث عن اسم معرب ومبٍت وأفعال معرب ومبٍت، وأما اغبروف 

 .فمبنية كلها



 باب معرفة عالمات االعراب والبناء

الضمة وىي األصل : يبحث ُب ىذا الباب عن عبلمة الرفع وىي أربعة 

الفتحة : والواو واأللف والنون وىي نائبة عن الضمة، وللنصب طبس عبلمات 

 وىي األصل واأللف والكسرة والياء وىذف النون وىي نائبة عن الفتحة،

  وللخفض ثبلث عبلمات الكسرة وىي األصل والفتحة والياء 

صبيع ما تقدم من اؼبعربات قسمان قسم يعرب باغبركات وقسم يعرب با  .1

غبروف فالذي يعرب باغبركات أربعة أنواع االسم اؼبفرد وصبع التكسَت وصبع 

اؼبؤنث السادل والفعل اؼبضارع الذي دل يتصل بآخره شيء، والذي يعرب 

باغبروف أربعة أنواع وىي اؼبثٌت وما ضبل عليو و صبع اؼبذكر السادل وما ضبل 

 عليو واالظباء الستة  

 باب النكرة و المعرفة 

النكرة وىي كل اسم شائع َب جنسو ال خيتص بو واحد دون آخر كرجل وفرس 

 : وكتاب اؼبعرفة وىو ما وضع ليستعمل ُب واحد بعينو وىي سّتة أنواع اؼبضمر 

 الضمَت وضع ؼبتكلم كأنا أو ـباطب كأنت غائب كهو .1

العلم نوعان شخصي وىو ما وضع لشيء بعينو ال يتناول غَته كزيد وفاطمة  .2

 ومكة، وينقسم العلم أيضا إذل اسم وكنية ولقب



اسم االشارة ما وضع ؼبشار اليو كبو ذا، ذي، وذه، وتى، وتو، وذان، وذين،  .3

 وتان، وتُت

االسم اؼبوصول ما افتقر إذل صلة وعائد وىو ضربان نص مشًتك فالنص  .4

شبانية ألفاظ الذي، اليت، اللذان، اللتان، اللذين، اللتُت، االل، الذين، البلٌب، 

 اللواٌب 

. وأما اؼبعرف باألداة فهو اؼبعرف باأللف والبلم وىي قسمان عهدية وجنسية .5

 زجاجة الزجاجة، اليوم أكملت لكم دينكم : اؼبثل 

وأما اؼبضاف إذل واحد من ىذه اػبمسة كبو غبلمى وغبلمك وغبلمو وغبلم  .6

 زيد

 باب المرفوعات من األسماء

اؼبرفوعات عشرة وىي الفاعل واؼبفعول الذي دل يسم فاعلو واؼببتدأ وخّبه 

واسم كان وأخواهتا واسم أفعال اؼبقاربة واسم اغبروف اؼبشبهة بليس وخّب إن 

وأخواهتا وخّب ال الىت لنفى اعبنس والتابع للمرفوع وىو أربعة أشياء النعت 

 والعطف والتوكيد والبدل

 باب الفاعل 



الفاعل ىو االسم اؼبرفوع اؼبذكور قبلو فعلو أو ما ىو ُب تأويل الفعل وىو 

على قسمُت ظاىر ومضمر فالظاىر كبو قال اهلل قال رجبلن، واؼبضمر كبو 

 قولك ضربت وضربنا إذل آخره

 باب المفعول الذي لم يسم فاعله 

وىو االسم اؼبرفوع الذي دل يذكر معو فاعلو كبو ضربت ىند ويسمى 

فعلو الفعل اؼببٌت للمجهول والفعل اجملهول والفعل الذي دل يسم فاعلو فإن كان 

الفعل ما ضيا ضم أولو وكسر ما قبل آخره وان كان مضارعا ضم أولو وفتح ما 

 قبل آخره كبو ضرب زيد ويضرب زيد

 باب المبتدأ والخبر 

اؼببتدأ ىو االسم اؼبرفوع العارى عن العوامل اللفظية وىو قسمان ظاىر 

 ومضمر وىو أنا وأخواتو 

واػبّب ىو اعبزء الذي تتم بو الفائدة مع مبتدأ وىو قسمان مفرد وغَت 

صبلة . مفرد فاؼبفرد كبو زيد قائم وغَت اؼبفرد اما صبلة اظبية كبو زيد جارية ذاىبة

فعلية كبو زيد قام أبوه، وإما شبو اعبملة وىو شيان الظرف واعبار واجملرور 

 فالظرف كبو زيد عندك واعبار واجملرور كبو زيد َب الدار 

 باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر   



وتسمى النواسخ ونواسخ االبتداء وىي ثبلثة أنواع األول ما يرفع اؼببتدأ 

وينصب اػبّب وىو كان و أخواهتا وىذه األفعال على ثبلثة أقسام أحدمها ما 

يعمل ىذا العمل من غَت شرط، والثاين ما يعمل ىذا العمل بشرط أن يتقدم 

نفى أو هنى أو دعاء، والثالث ما يعمل ىذا العمل بشرط ان يتقدم عليو ما 

 .اؼبصدرية الظرفية

 والثاىن ما ينصب اؼببتدأ ويرفع اػبّب، والثالث ما ينصب اؼببتدأ واػبّب 

وأما إن وأخواهتا فتنصب اؼببتدأ ويسمى اظبها وترفع اػبّب ويسمى خَتىا 

اسم إن كبو فان اهلل غفور رحيم، اسم أن كبو ذلك . وىي ستة أحرف إن وأن

بأن اهلل، كأن للتشبيو كبو كأن زيدا، ولكن االستدراك كبو زيد شجاع لكنو 

 . خبيل، وليت للتمى كبو ليت الشباب عائد، ولعل للًتجى كبو لعل زيدا قادم

وأما ظن وأخواهتا فاهنا تدخل بعد استيفاء فاعلها على اؼببتدا واػبّب 

فتنصبهما على اهنما مفعو ألن ؽبا وىي نوعان احدمها أفعال القلوب وىي 

ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت 

 .وىب ووجدت وألفيت ودريت كبو ظننت زيدا قائما

 عرض المراجع 

 من حيث البحث ُب الكتاب الكواكب الدرية ال يوجد مراجع



  :عرض محتويات البحث

من حيث البحث، ؿبتويات البحث اؼبوجود، لكنو ال يصلح لو، جيب ان 

 أو تكون اي فصول جديده علي ورقو جديده، بدال من ان تكون ُب منتصف

 :على سبيل اؼبثال . هناية

 
  :التمهيد

من حيث البحث، ال يوجد قيد ُب التمهيد، وًب دمج التمهيد مباشره ُب 

. اؼبادة، ومن اؼبفًتض ان يكون التمهيد اؼبكرسة ؽبا صبيعا

، اؼبدى واسعمن حيث البحث، اللغة من الصعب جدا ان نفهم،  :النحوي 

وصعوبة اللغة وطريقة اػبدمة ليست مناسبو للمتعلمُت ألنو من التعقيد حبيث ال 

. ديكن فهمها من قبل اؼبتعلمُت



 المزايا في كتاب الكواكب الدرية الجزء األول تأليف الشيخ محمد ابن  . ب

 أحمد بن عبد الباري األهدال

اؼبزايا و العيوب ُب كتاب الكواكب الدرية تأليف الشيخ ؿبمد إبن اضبد 

 :بن عبد الباري األىدال ىو

 مزايا  .1

 .وواضحة ويؤدي إذل استخدام اؼبصطلحات االجنبيو . أ

 .اؼبتنوعة اؼبشاكل والتمارين.  . ب

 .العرض من اؼبادة ُب الكتاب الكواكب الدرية التفسَت مفصلة جدا . ت

 .ألفو اؼباىر بو ؾبال اللغة العربية . ث

 .ؿبتوي اؼبادة مفصلة جدا . ج

  استخدام اللغة العربية فصحى  . ح

 الباب الخامس

 اإلختتام

 الخالصة . أ

بعد يبحث الباحثة على كتاب الكواكب الدرية اعبزء األول، كتاب 

الفها  اللغويون ىذا الكتاب و. م13/ه7 قرن النحوي من ُب ة دريالكواكب ال

التوُب ُب من اؼبغرب اسم ؿبمد بن اضبد بن عبد الباري األىدل رضبو اهلل 

 2005سيجافور سنة /جدة/مدينة الناشر الكتاب ُب إندونيسية. م1324



اؼبعادلة أساس الدرس  اللغة العربية منوزجي كتب ُب شاكل منظوم لسهل .

 .اغبفظ

ىذا البحث يستخدم طريقة القياسية ُب عرض اؼبواد، الطريقة قياسية 

يقدم اؼبواد يبدأ من القواعد أو شرح من الدراسة ٍب نستمَت دبثال وفقا باؼبواد 

اؼبواد كتاب اؼبدرسي الكواكب الدرية اعبزء األول . يشرح قاعدة الذي تعلم

من : تأليف الشيخ ؿبمد ابن أضبد بن عبد الباري األىدل، على سبيل اؼبثال 

علماء مشهورين من السَتة وىو فبن حيث اػبّبة اؼبؤلف، ىذا الكتاب كتبو 

من حيث البحث ىذا  .الذاتية للشيخ ؿبّمد بن أضبد بن عبد البارى األىدل

الكتاب العلميو، على أساس اؼبراقبة و التحليل من ىذا الكتاب ىو مكتوب مع 

  .حجو واضحة

اؼبزايا و العيوب ُب كتاب الكواكب الدرية عبزء األول تأليف الشيخ 

 : ؿبمد إبن اضبد بن عبد الباري األىدال ىو

 اؼبشاكل ،وواضحة ويؤدي إذل استخدام اؼبصطلحات االجنبيو: اؼبزايا 

العرض من اؼبادة ُب الكتاب الكواكب الدرية التفسَت مفصلة  ،اؼبتنوعة والتمارين

توي اؼبادة مفصلة جدا، استخدام اللغة مح.ألفو اؼباىر بو ؾبال اللغة العربية جدا،

 . العربية فصحى



 اإلقترحات  . ب

 كتاب مدرسي الذي يستخدم اؼبدرس و الطالب ىو اؼبراجع عن وسائل 

. إذا كانت خطأ فيها فيجعل تأثَت الذي مسبب أساء الفهم للعلم. تعلم خاصة

من . لذالك وزارة الدين صبهورية إندونسيا مهمة حذر حيرر كتاب مدرسي

اغبصيلة كتاب مدرسي، يوجد بعض اػبطأ مهمة ليصلح اؼبؤلف، ٍب مهمة يزيد 

القاموس صغَتة، او اختصار ُب اخره، ألن مها اغبال مهمة ليدعم تعلم و تكامل 

 .مواد
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