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م فصل املدرسي اللغة العربية يف املدرسة العالية دار العلو كتاب حتليل  :  موضوع البحث
 زيز وأسوين يوانناحلادي عشر أتليف مينان الع

 : حتليل, الكتاب املدرسي, اللغة العربية الكلمات األساسي

يهدف ىذا البحث إىل التعرف علي عرض املواد يف الكتاب املدرسي ابللغة العربية عن املدرسة 
دي عشر االعمال مينانيول ازاس واشيين يون وملعرفو مزااي ومساوئ الكتاب العريب الدينية للصف احلا

 أسوين يوانن.و  أزيسمينانول  أتلف املدرسة الدينية العليا الصف احلادي عشر

األساس املنهجي ، وىذا البحث يستخدم هنج النوعية املكتبية اليت تستخدم الوثيقة كموضوع 
(. البياانت content analysisالبحوث املستخدمة ىو حتليل احملتوي ) للدراسة ، يف حني ان نوع من

 املدرسة العالية يف ومصادر البياانت يف ىذه الدراسة ماخوذه من كتاب اللغة العربية للصف احلادي عشر



. االضافو إىل ذلك ، فان الواثئق ىي طريقو جلمع البياانت نيوان أسوينس و ازيمينانيول  أتليف
 املستخدمة.

فستخلص الباحثة . العيوب تقدميزااي و امل، وحتليل  تو احمل تقدميث علي كتاب عن البحأن يقام  بعد
مينانول  أتلف ةليااملدرسة الع يف عشر احلادي فصللل اللغة العربية الكتاب املدرسيتو  احمل أ. تقدمي: أن

واحلوار, واملفردات, والقراءة, مادة التعليم, أقسام ، وىي  املواد ينقسم تقدميو أسوين يوانن و  أزيس
اليت مت حبثها  تو احمل تقدمياستعراض ب. . والقوئد, والكتابة, والتدريبات على اإلستماع, ومترينات عامة

 العيوب. تقريبا ألنو ىناك نيوان أسوينس و ازيمينانيول  أتليفاللغة العربية املدرسي كتاب المث 
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