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 خلفية البحث . أ

وجاء اليوم عندما بدا الرجل للحديث مع بعضها البعض من حيث خمتلف ومنذ التاريخ  أولفي

، بدا التاريخ اإلنساين وبدات الثقافة االنسانيوحيدث شيء دماثل الوقت، وبسبب ظهور اللغة احملكيةذلك 

الناس من حولو وحياولون حماكاهتم. ويعين اكتساب لغة عندما يبدا األطفال البشريون يف فهم صوت 

الطفل بدء االتصاالت الواسعة النطاق مع األشخاص اآلخرين يف ادلنطقة اجملاورة وأولئك الذين ال 

ن يسهم بفعالية يف أاللغة من خالذلا، ألنو يستطيع  يف تطوير أن الطفل قد بدأىذا يعين أيضا.حييطون هبا

ن تطوير اللغة للمعلمني الذين يشرفون علي التعليم يف السنو الدراسية االويل إايل، فتوبري. اجملتمع البش

ىو أول مهمة رئيسيو. واللغة مهمة جدا ابلنسبة للكثري من العمل أو فشل األطفال داخل ادلدرسة 

 1.وخارجها
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ادلميزة السمة  ىاستخدام اللغة ىي أساس النجاح، ومنذ فًته طويلة ينظر اليها عل ىالقدرة عل

، الرجل الوحيد الذي ديكن استخدام نظام الصوت ومعين معقده خلوقات أخرى. حىت االونو االخريهدل

 2.لغتنا نسميو اإلنسان

و العربية ىي العربية الكالسيكية، اليت تتميز بتارخيها أصبحت العربية ادلدرج الرئيسي يف تنميو آالم

 .واحلضارات القددية، الدبيو، والتغريات الفكرية واالطويل

، والعروبة القومية العربية كانت ريخ. منذ اتسيسها يف شبو اجلزيرةابلتا يعضده وىذه احلقيقة

طفولتو. مبا يف ى للغة العربية يف اترخيها الطويل، ويقوم دورىا علادلفضلة يف ادلرحلة احلالية. وىي حماطو اب

 3.ذلك القوه واذلام يف اليقظة احلديثة

تطوير اللغة العربية يف الوطن اإلسالمي الذي ابللغات السامية،  متعلقةبية ىي اللغة اليت للغة العر ا

ان ىناك  ريب فيومر ابلنسبة ألي بلد يف اندونيسيا، ال يتمتع أبغلبيو يف الدول االسالميو. وكما ىو األ

 .، سواء يف اجملتمعاللغة العربية جزء ىام من حياهتمن وألاإلسالم،  ىو م وتعميق دينهمحاجو إىل فه

اإلسالم ببموجب دين الوزير  اللغة العربية ىي نظام للتعليم والتعلم يف مجيع مدارس ذلك غري

 .غريىاامعة، و ، واجلسعود، مثل ادلدرسة االبتدائية، وادلدرسة االعداديو، وادلدرسة الثانوية
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لوم. فروع اللغة العربية: العو  الغة العربية ىي لغة اغين العامل من حيث ادلفردات والقواعداللغة 

كيفّيةـ، ، والبناء، والًتمجة، واحملادثة، وادلفردات، واخلطابة،  التهّجي، و علم الًتاكيب الكالم ،قواعد الغة

 .والقراءات

، ليت أنتجت اجتاىني خمتلفني متاما، واتدريس اللغة العربيةالعديد من الكتب والدروس يف  احلقتها

، النهج ضد تعليم اللغة التقليدية واالجتاه الثاين ادلرتبطة ،ادلرتبطة ابجتاه اللغة الوطنيةواالجتاات االويل 

 .الذي ال ديكن ان يكون أفضل سجل للمؤلف أو الكتاب اآلخرين

ي شرط مسبق للتقييم وكتب ادلادة اليت ينتمي اليها العلم ى ىي ، القراءةالعربية يف تدريس اللغة

ًتتيب اذلرمي الذي ال يكون ال ىذا كلو. جدامئثر ليسالًتبوية و ، ولكن النظام التعليم، وىي أصغر بكثري

 .4عالفةغري ذي  الًتاثواختيار الكتاب  تبعا لنظام خاص

من الطالب الذين مل  كثرين ىذا الكتاب قد مت تنظيمها، وىناك  أىي الرغم من  ادلشكلة اآلن

العربية ىي لغة خميفو ودملة حىت لو كان ادلؤلف وقد الغة  بلستخدام اللغة العربية، وفهم الدروس العربية، ي

ذي ىو غري صحيح، كتب درسا جيدا. واللغة العربية يف فقرىا ليست لغة سهلو. ىذا ىو اليقني ال

 .الطالب فهم اللغات اليت تدرس يف عمليو التعلم قدره العلم ذلك ،ب، احلقاولكن 
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، ال يزال ىناك الكثري الذي لة أو حقيقة من حيدث اآلنري الدو ، ونبعد الدرسوتعليم اللغة العربية

لديها  ذلك ال يزال الكثري من ادلدارس اليت غري ف الشراء من الكتب ادلدرسية، ذمد ادلدارس اليت مل تستو 

ين  أظرا للكثري من ادلشاكل اليت حدثت، ف، ولكن الكتاب مل تستويف ادلعايري من حيث العرض. ونكتاب

خري ، الرمسية الكتب ادلدرسية العربية أو الورق الذي يعمل ابجلريدة ىجتري أحبااث علن أكباحثو تريد 

درسة االعلية أسهان  ، ماجستري. حيث كان الكتاب ادلدرسي ادلستخدمة يف ادلوالنور حسانيا االنصار

ب ابعتباره الكتا . من خالل ادلقابالت اليت أجريتها مع ادلعلمني من اللغة العربية اليت تستخدمكيساران

 .، وىناك صعوابت يف عمليو التعلم. نظرا لعرض الكتاب ادلدرسي ادلستخدمة يعترب راتبةالكتاب ادلدرسي

وىذه ىي احلقيقة اليت جتعل الباحث مهتما مبعرفو وفهم واستكشاف ما إذا كانت ادلادة الواردة 

للعثور علي شكل كتايب يف ىذا الكتاب من حيث منهجيو كتابو الكتب ادلدرسية. ىذا البحث مهم 

الدراسي لغة العربية أتليفمينانول عزيس و احملققون يريدون حتليل ىذا البحث، "حتليل الكتب فعال. 

 أسوين يوانن

 . حتديد البحثب

، فان الباحث يقدم قيودا علي ىذا البحث تشمل ما يلي. "حتليل الكتب ولتجنب سوء الفهم

في اآلداب والكتب ادلدرسية من حيث جدوى عزيس و أسوين يواننأتليفمينانول العربية اللغة ادلدرسية 

 .اخلدمة
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