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التمهيد 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمداهلل رّب العادلُت، الذم أنزؿ القراف بلساف عرىب مبُت، ٍبّ الصالة ك السالـ على            

 .رسولو الكرًن سيدنا كموالنا زلّمد ك على الو ك صحبو ك من تبعو بإحساف اذل يـو الدين

 فإف كلية الًتبية اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة السمالية قررت على مجيع طالهبا 

الذين اسبوا درا ستهم فيها ليؤلفوا رسالة عملية شرطا من الشرط الواجبة عليهم للصوؿ على 

 .شهارة الدراسة العليا من ىذه الكلية

 باللغة العربية موافق بشعبتهم، أما باعتبار للكاتبة فقد ك فقت موضوع رسالتها ربت 

 "ادلادة قراءة الكتب دلسالين ادلاجستَت ربليل:    "العنواف

 اعًتفت الكاتبة بصعبة تألف ىذه الرسالة ك لن يتم تأليفها إال بإذف اهلل تعاذل كعونو 

، مع  احلاج حلم الدين لوبيسالدكتوراندس : ربت اشواؼ ادلشرفُت الكرؽلُت الدكتور شاه خالد نسوتيـو

 . فلهما الشكر اجلزيل من الكاتبة ك لعل اهلل اف غلزل اعماذلما خَت اجلزاءادلاجستَت

 ٍب تشكر الكاتبة عليو الشكر للحضرات الكراـ ك الديها ك ألقار هبا الذين قد بذلو 

ابعض مالديهم حلاهتا الدراسية حىّت صلحت من ىذه الكلية ك حصلت منها الشمارة ك عس 



اهلل اف يتم ضيهم دائم ك يهديهم اذل سبيل اذلدل ك يرزقهم من احلالؿ كالطيبات ك غلعلهم َب 

 .عبادة الصاحلُت الفائزين

 ال شك اف تأليف ىذه الرسالة ك َب كتابتها اخطاء كثَتة ك نقصانا متو افرا ك إذا 

ترجومن القراف، احلًتين اف يقدموا انتقادات سليمة كاقًتاحات مفَتة لتحاـ ىذه الرسالة كى 

 .كاحلمد اهلل رّب العادلُت. تنفع ذلا ك ذلم
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 الباب األول            

 المقدمة

 خلقية البحث .أ 

 ادلقدمة من قبل ة، فهم الرسائل ادلكتوبة اليت تستخدـ لغة معُتةالقراءة ىي عملي

ف صاحب البالغ ذكر ُب الكلمات أ الشعور بلكالقراءة ىي أيضا رّد عل. الكاتب إذل القارئ

اكتشاؼ شعور جديد  ُب ىذه احلالة، دبا ُب ذلك . أك اجلمل أك الفقرات أك األشكاؿ األطوؿ

 القراءة ؽلكن احلصوؿ علي العديد من ةمن خالؿ أنشط. للعملية شخصيا من قبل القارئ

 . منها ىو ربسُت ادلهارات اللغوية كاحلصوؿ علي ثركة من ادلعلومات كادلعرفةةالفوائد كاحد

 الطالب يعتمدكف علي تعلم القراءة دبهاراتما إذا كاف النجاح ُب إتقاف القراءة  أك

مهارات القراءة ُب كقت مبكر ُب اندكنيسيا غالبا ما . اليت سبت خارج أك ُب الفصوؿ الدراسية

ف إؼ اإلضافو إذل ذلك،. دبا فيو الكفاية يغفل ألف الطالب يعتربكف بالفعل ؽلكن قراءهتا

 التعليم اليت ةطريق.  الطالبةئدة قراءكاقل دعما لفأاألساليب ادلستخدمة ُب الدراسة ىي أيضا 

يقدمها ادلعلم ُب كثَت من األحياف طرح ثقافة التحفيظ ليست نشطو، كالتفكَت اخلالؽ، 

 .كمبتكره، فضال عن عدـ كجود مهاـ القراءة اليت تعطي للطالب



الكتاب ىو مصدر الدراسات ادلختلفة ُب ىذا الكتاب، ٍب .  للعادلةالكتاب ىو نافذ

كجود الكتاب ٍب تقييم التعليم ُب العادل . ف ينظر ُب كاستكشاؼ عادل كاسعأؽلكن للمرء 

كالكتاب ادلدرسي ىو أحد مكونات نظاـ التعلم الذم يؤدم دكرا ىاما ُب . سيكوف مرتفعا

 من الكتب ادلدرسية كالورقة ةكىي كاحد . كمعايَت الكفاءةةربقيق الكفاءات األساسي

الكتاب ادلدرسي ادلعركؼ باسم .  ادلستخدمة ُب عمليو تدريس كتعليم ادلعلمُت ُب عادل التعليم

ف يكوف ذلا غرض أدليل دراسة الكتاب اليت ينبغي  النص ادلواد، كالكتب، كحـز الكتاب أك

شيئا عاجال، ألف دكرىا أصبح  ٍب عامل ُب استخداـ الكتاب ادلدرسي ُب التعلم أصبح. كاضح

 . ػلدد صلاح التعلمة مجيلةأدا

يدم  ألتحسُت نتائج التعلم من ادلتعلمُت، كيتطلب توفَت نص كامل من الكتاب ُب

النص الكامل للكتب ُب ايدم ادلتعلمُت ؽلكن  .ادلتعلمُت كتطبيق طرؽ لتعلم كتاب جيد النص

احتياجات ابنها، كمدارس  القياـ بو مع الطريقة اليت يشًتم اآلباء الكتب النصية اليت تناسب

اليت تقدـ  مع احتياجات ادلتعلمُت، كالدراسات ادلدارس ادلكتبة توفَت الكتب ادلدرسية لتتناسب

 .اخلدمات ككذلك ادلمكن ضد الطالب

كإذا . كتاب ىو جزء من ثقافة الكتاب أصبح كاحدا من عالمات ارتفاع ُب التعليم

ف يتضمن  أف تصميم الكتب ادلدرسية ينبغيإكاف الغرض من التعلم ىو جعل التعليم ادلتقدـ، ؼ

حيث غلب اف يشتمل التصميم علي العرض القياسي، .  لتحقيق ذلكةمبدا ؽلكن استخداـ

 .كاخلدمة، كادلواد، كادلناىج، كاألساليب، كالتقييم



.  كفعاليةة التعلم ُب ادلدارس تصبح أكثر طالؽةكمع تدريس الكتب ادلدرسية كأنشط

كطالب ادلعرفة قبل الدخوؿ ُب الصف حبيث ؽلكن ة كقد ًب احلصوؿ علي ادلهارات االساسي

ف يكوف  أكغلب.  دمج الذاكرة، كالتفكَت النقدم، كالفهم كتطوير ادلعرفةةاستخدامها ألنشط

 نظر كاضحة، كال سيما فيما يتعلق دببادئ ادلطبوعات ادلستخدمة، ةللكتاب ادلدرسي كجو

 .كالنهج ادلتبع، كاألساليب ادلستخدمة كأساليب التدريس ادلستخدمة

 الطالب ةتؤثر علي مصلحا  ألنوة قومةإذل جانب ذلك، ينبغي اف يكوف ذلا جاذيب

. كينبغي اف يكوف الكتاب ادلدرسي دبثابو مصلحو كالدافع من ادلتعلمُت كالقراء. ضلو الكتاب

 ة الفهم، كالكتب ادلدرسية اليت ليست مثَتة كسهلةؽلكن اف تنشا دكافع القراء بسبب لغة بسيط

 .ذبعل الطالب بادللل ُب التعلم لإلىتماـ علي اإلطالؽ

 باستخداـ اللغة ةالعربية ىي اآلف اللغة الدكلية، حيث العديد من ادلصادر األديب

كُب اندكنيسيا، تدرس اللغة العربية بوصفها ليست دينا فحسب، بل تدرس بالعربية . العربية

 .األدب العريب - لفهم أك تفسَت القراف الكرًن كالنصوص احلديثة كالعربية أك األدب

، ألهنا ليست لغة اجلماع ةإذل البيئة أك اجملتمع عموما اللغة العربية ىي لغة أجنيب

كتوضع . اإلسالـ عموما من رياض األطفاؿ إذل التعليم العارلة ف نرم مدرسأؽلكننا . اليومية

كؽلكن استخداـ األشياء األخرل . ، دبا ُب ذلك الوضع ُب ادلناىج الدراسيةةاللغة كلغة أجنيب

 .كمؤشر علي ادلدرسة العربية اليت ال تستخدـ كلغة التعليم، كلكن باعتبارىا موضوعا



ف تعلم اللغة العربية لغَت العربية أمر غَت عادم، بسبب الطابع ادللح للغة العربية أ

، دبا فيو الكفاية للمسلمُت كغَت ادلسلمُتدللشعوب العا كىذا ما يثبتو العدد الكبَت من .  اليـو

كينبغي دعم التعلم باللغة العربية حبيث يتم . مؤسسات تعلم اللغة العربية ُب سلتلف البلداف

 .ة كاُبةالنحو الواجب، دبدل تنفيذه عل

 ةىو كتاب عريب يستخدـ ُب جامع" قطب القراف"الكتاب ادلدرسي باللغة العربية 

.  ادلديرية العامة للتنميةة الشمالية كالذم كتبة سومطرة ُب مقاطعةميداف الدكلة اإلسالمي

ف إككما نعلم، ؼ. (كاحد)التدريس كالتعلم كيستخدـ بشكل خاص ُب الفصل الدراسي ادلبكر 

 العديد منها من البلداف العربية، ةخالؿ ىذه الكتب ادلدرسية مدرس اللغة العربية استخدمت

ىذا  .ندكنيسياإ تعليم اللغة لألجانب، دبا ُب ذلك ةكىو ما دل غلر بطبيعة احلاؿ تعديال لعملي

ختيار ادلواد كالنظاـ كعرض الطرؽ ادلناسبة للطالب الذين لديهم بالفعل أك دل إالواقع كجود 

 .ةيكن لديهم بعد اللغة العربية األساسي

القدرة علي استخداـ اللغة ىي أساس النجاح ، كمنذ فًته طويلة ينظر اليها علي اهنا 

حىت االكنو االخَته ، الرجل الوحيد الذم ؽلكن استخداـ نظاـ . السمة ادلميزة دلخلوقات أخرل

 .الصوت كمعٍت معقده لغتنا نسميو اإلنساف

أصبحت العربية ادلدرج الرئيسي ُب تنميو آالمو العربية ىي العربية الكالسيكية ، اليت 

 .تتميز بتارؼلها الطويل ، كالتغَتات الفكرية كاالدبيو ، كاحلضارات القدؽلة



منذ تاسيسها ُب شبو اجلزيرة ، كالعركبة القومية . كىذه احلقيقة مدعومة فعال بالتاريخ

كىي زلاطو باللغة العربية ُب تارؼلها الطويل ، كيقـو . العربية كانت ادلفضلة ُب ادلرحلة احلالية

 .دبا ُب ذلك القوه كاذلاـ ُب اليقظة احلديثة. دكرىا علي طفولتو

اللغة العربية ىي اللغة اليت تقًتف باللغات السامية ، كلغة األطفاؿ ساـ بن صلاه ، 

كالسالـ ُب القرف السابع عشر قبل التاريخ ، ٍب تاٌب الينا من تاثَت القوسُت كاالراميو كالعربية 

اجلهيلي ، إذل العربية بعد الوحي من . القدؽلة ، كاثر العرب ادلتبقيُت بعد إعالف القرف اخلامس

 .تركيا راحبو بالعربية ىي لغة القراف الكرًن ، دين اإلسالـ كحضارتو. القراف الكرًن إذل زلمد نيب

ككما . تطوير اللغة العربية ُب الوطن اإلسالمي الذم يتمتع بأغلبيو ُب الدكؿ االسالميو

ىو األمر بالنسبة ألم بلد ُب اندكنيسيا ، ال شك ُب اف ىناؾ حاجو إذل فهم كتعميق دينهم ، 

تطوير اللغة  .ام اإلسالـ ، كالف اللغة العربية جزء ىاـ من حياهتم ، سواء ُب اجملتمع احمللي

ككما ىو األمر بالنسبة . العربية ُب الوطن اإلسالمي الذم يتمتع بأغلبيو ُب الدكؿ االسالميو

ألم بلد ُب اندكنيسيا ، ال شك ُب اف ىناؾ حاجو إذل فهم كتعميق دينهم ، ام اإلسالـ ، 

 .كالف اللغة العربية جزء ىاـ من حياهتم ، سواء ُب اجملتمع احمللي

االضافو إذل ذلك ، فاف اللغة العربية ىي نظاـ للتعليم كالتعلم ُب مجيع مدارس اإلسالـ 

ببموجب دين الوزير سعود ، مثل ادلدرسة االبتدائية ، كادلدرسة االعداديو ، كادلدرسة الثانوية ، 

 .كاجلامعة ، كما إذل ذلك



: فركع اللغة العربية. العربية ىي لغة اغٍت العادل من حيث ادلفردات كالقواعد كالعلـو

النحوم، كبناء اجلملة ، كاإلمالء ، كالبناء ، كالًتمجة ، كاحملادثة ، كادلفردات ، كاخلطابة ، 

 .كاخلطابة كالقراءات

ُب الواقع ، ىناؾ العديد من الكتب كالدركس ُب تدريس اللغة العربية ، كاليت أنتجت 

اذباىُت سلتلفُت سباما ، كاالذباات االكرل ادلرتبطة باذباه اللغة الوطنية احلالية التدريس كىلم ًب، 

كاالذباه الثاين ادلرتبطة النهج ضد تعليم اللغة التقليدية، الذم ال ؽلكن اف يكوف أفضل سجل 

 .للمؤلف أك الكتاب اآلخرين

كُب تدريس اللغة العربية، يتم تدريس القراءة مقدما الف ادلادة اليت ينتمي اليها العلم ىي 

. شرط مسبق للتقييم ككتب التعليم، كىي أصغر بكثَت ، كلكن النظاـ التعليمي ليس فعاال جدا

كيرجع ىذا كلو إذل الًتتيب اذلرمي الذم ال يكوف منهجيا كاختيار الكتاب األصفر غَت ذم 

 .صلو

ف ىذا الكتاب قد ًب تنظيمها ، كىناؾ العديد أنو علي الرغم من أادلشكلة اآلف ىي 

من الطالب الذين دل يتمكنوا من استخداـ اللغة العربية، كفهم الدركس العربية، ُب الواقع ام 

كاللغة العربية ُب فقرىا . العربية ىي لغة سليفو كشللة حىت لو كاف ادلؤلف كقد كتب درسا جيدا

ىذا ىو اليقُت الذم ىو غَت صحيح ، كلكن ُب الواقع، مع قدره العلم علي . ليست لغة سهلو

 .ذلك ، سيكوف الطالب قادرين علي فهم اللغات اليت تدرس ُب عمليو التعلم



بعد الدرس، كتعليم اللغة العربية ، كنرم الدكلة أك حقيقة من ػلدث اآلف، ال يزاؿ 

ىناؾ الكثَت الذم صلد ادلدارس اليت دل تستوؼ الشراء من الكتب ادلدرسية، االضافو إذل ذلك 

ال يزاؿ الكثَت من ادلدارس اليت لديها كتاب ، كلكن الكتاب دل تستوُب ادلعايَت من حيث 

كنظرا للكثَت من ادلشاكل اليت حدثت ، فاين كباحثو تريد اف ذبرم أحباثا علي الكتب . العرض

.  كالنور حسانيا، ماجستَتخَت االنصارادلدرسية العربية أك الورؽ الذم يعمل باجلريدة الرمسية، 

من خالؿ . درسة االعلية أسهاف كيسارافحيث كاف الكتاب ادلدرسي ادلستخدمة ُب ادل

ادلقابالت اليت أجريتها مع ادلعلمُت من اللغة العربية اليت تستخدـ الكتاب باعتباره الكتاب 

نظرا لعرض الكتاب ادلدرسي ادلستخدمة يعترب . ادلدرسي، كىناؾ صعوبات ُب عمليو التعلم

 .رتابة

. ندكنيسياإ ذلذا الدرس ُب ةكمناسبة،  حقا، كليس بالضركرة مناسبةف ادلواد جيدأ

من مستوم   جلميع ادلستويات،ةف ناشرم الكتب ادلدرسية دركسا عريبإكعلي ىذا األساس، ؼ

من  العملُب  قرآءة الكتب كادلدرسة العليا كتاباهتا لتحليل ةادلدرسة اإلبتدائية كادلدرسة اإلعدادم

اجلامعة احلكومية سومطرل اليت تستخدـ ُب   عرض كتاب ادلوادةنوعية دلعرؼأما . التقارير

 . الشمالية
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 تحليل كتاب درس اللغة العربية . أ

التحليل مشتقة من اللغة العربية ػػ حلل ػػ ػللل ػػ ربليال بادلعٌت ربقيق على كل 

 ٍب َب قاموس اللغة اإلندكنسية أف 1.حدث مقاؿ، أفعل كشيئا أخر دلعرفة احلالة الفعلية

شجره التحلل من سلتلف حصتو كاستعراض أجزاء من نفسها، فضال عن معٌت ربليل ىو 

 .العالقات بُت األجزاء للحصوؿ علي الفهم الصحيح كفهم معٍت اجلامع

 Rusyid Ahmad ةعيمط كفقا لرشدل أمحد (zulhanan)ُب كتاب زذلانا 

Thu‟aimah  كأسلب، كتاب الدرس ىو ةمنهج:  ُب تعليم اللغة لغَت ناطقُت بيها 

رلموعة من اخلربات التعليمية، كالبيانات كادلعلومات اليت من ادلتوقع اف تضيف العرض 

علا ادلواد ادلطبوعة كالنماذج  لذا ؽلكن تصنيف ادلواد إذل فئتُت،  ُب ىذا السياؽ،.ادلتعلمُت
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 ادلواد التعليمية ظلوذجج طباعة  تتكوف من النشرات كالورؽ .كالنموذج الكًتكين للمواد

 2.كاإلمالء كالوحدات النمطية كادلصنفات كالكتب ادلدرسية كادلراجع

لتحسُت نتائج التعلم من ادلتعلمُت، كادلطلوبة لتوفَت نص كامل من الكتاب ُب 

كؽلكن القياـ بتوفَت نص كامل . ايدم ادلتعلمُت كتطبيق كيفيو تعلم كتاب جيد النص

للكتاب ُب ايدم ادلتعلمُت مع الطريقة اليت يشًتم هبا االباء الكتاب النصى اليت تناسب 

 3.احتياجات ادلتعلمُت، كخدمات ادلكتبة ادلدرسية ككذلك شلكن ضد ادلتعلمُت

. يتكوف الكتاب النصي من كتاب مدرسية أساسية ككتاب مدرسية تكميلية

الكتاب النصي التكميلي ىي . الكتاب النصي أك الكتاب رلموعة غلهزىا احلكومة

الكتاب الذم يتم تنشرىا ادلدرسة أك الطالب علي أساس اخليار احمللي، ام استنادا إذل 

 4.سياسات ادلدرسة أك ادلنطقة

ك  .الكتاب الدرس ىى الكتاب النصى ادلستخدـ كمعيار مرجعي دلواضيع معينة

 :ق ىي خصائص

                                                             
2 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaksi, (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada, 2015) h. 149 

3 Mansur muslich, Textbook writing, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 96 

4 Dedi Supriyadi, Anatomi Buku Sekolah di Indonesia, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 

2000), h. 1-2 



 مصادر ادلواد التعليمية .1

 يكوف مرجعا دلوضوع معُت .2

 مرتبة بصورة منهجية كبسيطة، .3

 .التعلم بالتعليمات .4

 5.التعلم بالتعليمات .5

 Widodo dan )سدم  كفقا كيدكدك كج( Ika Lestari )َب كتاب ايكا لستارم  

Jamsdi ) فاف الكتاب الدرس ىو عبارة عن رلموعة من الوسائل أك األدات لتعلم ادلواد ،

 كحدكدة ككيفية تقييمة بشكل منهجي كتصميمة ةاليت ربتوم علي التعلم كأساليب

كجاذبيتة من أجل ربقيق األىداؼ ادلتوقعة، ام ربقيق الكفاءة أك االختصاص الفرعي 

كيوضح ىذا ادلعٍت انو ينبغي تصميم الكتب ادلدرسية ككتابتها مع القاعدة . بكل تعقيداتو

 6.التعليمية ألهنا ستستخدـ من قبل ادلعلمُت دلساعده كدعم عمليو التعلم

اليت ستقدـ إذل  (ب الدرساالكت)كغلب اف تستوُب ادلواد التعليمية التالية 

 :   ادلتعلمُت ادلعايَت التالية

                                                             
5 Sa’dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 33 

6 Ika lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Sesuai dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta: Akademik Permata, 2003), h. 1 



ادلواضيع األساسية  (الكفاءات األساسية)ذات الصلة دبعيار الكفاءة  .1

 .كالكفاءات اليت ينبغي ربقيقها للمتعلمُت

كادلواد التعليمية ىي زلتوم التدريس ككضع معايَت الكفاءة كالكفاءة  .2

 .األساسية

 .ربفيز ادلتعلمُت دلعرفة ادلزيد .3

 .فيما يتعلق بادلواد ادلعركضة عليها .4

 .كيتم ترتيب ادلواد بانتظاـ من البساطة إذل التعقيد .5

 .عملية .6

 مفيدة للمتعلمُت .7

 تطور العصر .8

 .ؽلكن احلصوؿ عليها بسهولو .9

 جذب ادلتعلمُت .10

 .ػلتوم على الرسـو التوضيحية من أسر ادلتعلمُت .11

 .النظر ُب اجلوانب اللغوية اليت تتوافق مع قدرات ادلتعلمُت .12

 .كثيقة الصلة بالدركس األخرل .13

 ربفيز ادلتعلمُت النشاط اخلاص الذين يستخدمونو .14



 ذبنب ىذا ادلفهـو حىت ال زبلط بُت ادلتعلمُت .15

 لديك كجهة نظر كاضحة .16

 التفريق بُت ادلواد التعليمية لألطفاؿ كالبالغُت .17

 .ادلتعلمُت اخلاصة نقدر الفرؽ كإستخدامها .18

كلكى يتم التنسيق بُت دكر ادلعلم ُب التعليم، كدكر التلميذ ُب التعليم، غلب على 

ادلعلم دائما أف يهيئ الظزكؼ كالفرض الىت تساعد ادلتعلم على ظهور شخصيتو، كعلى 

كسب احلربات كادلعارؼ، بدكافع ذاتية، فالتعليم ال ينجح، كال ػلقق غايتو، بدكافع 

 7.ذاتية، فالتعليم ال ينجح، كال ػلقق غايتو، إال إذا صحبو الكتاب

إذا تعتمد عليو : يعد من أىم الوسائل التعليمية استعماال ُب ادلؤسسات الًتبوية

ادلواد الدراسية ُب سلتلف مراحل التعليم، فهو الوسيلة األساسية من كسائل التعليم، كلقد 

تعددت تعرفات الكتاب ادلدرسي، كلعل أبسطها ىو الوعاء الذم ػلوم معارؼ كمفاىيم 

يراد إيصاذلا إذل ادلتلقي التلميذ يشكل الكتاب ادلدرسي لب العملية التعليمية التعلمية 

حجر الزاكية ُب عملية التعليم، : فهو الذم يضبط ادلعارؼ اليت يتعلمها التالميذ، بل ىو

ُب دكره اجلديد يساند كيدعم العمل الغرضي ادلريب عن طريق تركيزه }فالكتاب ادلدرسي 

على األسئلة الشاملة كمهاـ األداء كليس التغطية كألف ىو كسيلة للطالب ليتناكلوا 
                                                             

7
 30ص . 1999. بمصر. دار المعارف. الموّجه الفنى لمدّرسى اللغة العربية عبدالعليم إبراهيم، 



كمهاـ، كللمدرس كي يرجع  كيعاجلوا غايات كهنايات كاضحة صيغت كأطرت كأسئلة

 8:، كتكمن أعليتو ُب اآلٌب{الفهم كما بيزغ من البحث كالتساؤؿ

 يساعد ادلتعلم على اكتساب ادلعارؼ .1

 كشخصية ادلتعلم {حسية، عقلية، كجدانية}يراعي شركط التعليم  .2

 {احملتول، األىداؼ، الطرائق}يعد ترمجة للمنهاج الًتبوم  .3

 يرشد ادلتعلم للقياـ بعمليات التقوًن .4

 ػلدد ادلادة الدراسية كعناصرىا .5

 ؽلثل الكتاب ادلدرسي سندا بيداغوجيا يعزز التعليم كالتعليم .6

 :لف الكتب ادلستخدمة ُب ادلدارس ُب اندكنيسيا من أربعة أنواع ىيأكت

 الكتب ادلدرسية أك الكتاب الدرس، .1

 الكتب الدراسية، . 2

 ادلصادر ادلصاحبة،. 3

كؼلتلف ادلدرسوف . كتاب ادلعلمُت الذم عّدة ما يرافق الكتاب ادلدرسي .4

كادلتعلموف ُب قراءه الكتب كادلوارد الدفًتية لألطفاؿ ُب ادلدارس االبتدائية كادلدارس 
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 57 ص 2016، شبكة جامعة بابل، الكتاب المدرسي وشروط صياغتهعبد الحفيظ تحريشى، 



بسبب 9.ادلاجستَت كالنظاـ التجارم ادلتعدد األطراؼ/ الثانوية / االعداديو 

 .مستوم ادلعرفة ادلعلمُت حباجو إذل اف تكوف أكثر عمقا من ادلتعلمُت

نص الكتاب اك الكتاب .  دبزيد من التفصيل( Chambliss dan Calfee )كيشرح 

 10).خارج نفسو)الدرس آلة لفهم كتعلم من األشياء لقراءة كفهم العادل 

من حيث كظيفتها باإلضافة إذل كظائف الكتاب الدرس العاـ متميزة منفصلة 

بالنسبة إرل الكتاب التعليمية، سواء كاف نظر احملتوم، كاإلعداد أك العرض، فضال عن 

كمن حيث زلتواىا اإلضرل، نظرا ارل احملتوم، فإف الكتاب الدرس ػلتول على  .كظائفهم

 .تقدًن ادلادة

من بعض من التعريف أعاله، ؽلكن استنتاج اف ربليل الكتب ادلدرسية أك الكتاب 

ادلدرسي ىو نشاط اخلطوط العريضة، كيفحص زلتويات ادلطبوعة علي شكل كتاب 

ػلتوم علي نصوص ادلواد التعليمية تستخدـ كأدات للمتعلمُت فهم كمعرفة الدرس الذم 

 .علي أساس ادلعايَت الوطنية للتعليم ًب كضعو 

 المعيار تأليف الكتاب الدرسى . ب

 :ف معيار تأليف الكتاب الدرس ىو علي النحو التارلإ

                                                             
9 Ibid, h. 1 

10
 Ibid, h. 20 



 مطالعة ادلناىج .1

  ُبحجر الزاكية ُب الفلسفةىو  بشكل عاـ ًب التحقيق ُب ادلنهج الدراسي

كينعكس ىذا النهج ُب التعلم التاسيسي، كاألىداؼ . كضع ادلناىج الدراسية

التعليمية ، كادلضموف ، كاإلجراءات ، كاخلربات التعليمية لتحقيق األىداؼ، فضال 

 .عن كسيلة للبحث

 اعداد ادلنهج الدراسي .2

اما . ىذه اخلطوة مفيدة ُب ادلساعدة ُب تصميم ادلنهجيات العامة لكل كتاب

الكفاءات : فيما يتعلق بادلكونات اليت ينبغي كضعها ُب ادلنهج الدراسي فهي

االساسية، كمعايَت الكفاءة، كادلوضوع، كخربات التعلم، كزبصيص الوقت، كادلواد 

 .ادلرجعية

 تنظيم الكتب .3

البقاء علي اطالع علي الكتاب ادلدرسي ىيكل منظمو الكتابة بشكل عاـ، 

 .مثل الكتاب ىو كحده ذات معٍت. بدءا من ادلقدمة، كاحملتوم كاخلالف

 اختيار ادلواد .4



 فصل من فصوؿ التعلم مع كغلب تكييف اختيار ادلواد ادلشمولة بكل

اختيار ادلعيار ادلادم كفقا للمناىج الدراسية، كاألىداؼ التعليمية،  :القياسات

 .كالعلمية، كالتكنولوجية مع تطوير العلم كالتكنولوجيا

 عرض ادلواد .5

أىداؼ التعلم، كادلصاحل، كتعلم ادلراحل االكلية : كالعناصر الواردة فيو ىي

كاىتماـ الطالب، كسهولو الفهم، كسرعو الطالب، كالعالقة بُت ادلواد كالقواعد 

 .كاحملفوظات كالتمارين

 استخداـ اللغة كسهولو القراءة .6

/ استخداـ النحوم السليم، كاضحة كصحيحة، فضال عن العلمية الرمسية 

 .متنوعة ُب عرض ادلواد أمر ال بد منو

كالكتب ادلدرسية ىي التدخل ادلهيمن ُب دكر كسائط االعالـ ُب الفصوؿ 

الف الكتاب ىو أداه ىامو لتقدًن ادلناىج . الدراسية كاجلزء ادلركزم ُب نظاـ التعليم

 11.الدراسية، ٍب كتاب ادلدرسة احتلت دكرا مركزيا علي مجيع مستويات التعليم

                                                             
11

 Ibid, h. 46 



َب كتاب مشسودين أصراَب، كفقا لعلي قسمي ىو ماّدة الكتاب الدرس اللغة 

 :  12 تتكّوف من ثالثة أقساـ ( non arab )العربية لغَت العربية

 :ادلاّدة األساسية، تكّوف من  .1

 نص ادلادة .أ 

 قاعدة اللغة .ب 

 سبرينات .ج 

 زلتويات .د 

 مفردات .ق 

 :ماّدة مصاحب، تتكّوف من  .2

 قاموس .أ 

 كتاب ادلمارسة التحريرية .ب 

 كتاب شلارسة الصوت .ج 

 كتاب التعليم  .د 

 كتاب الدرس .ق 

                                                             
12 Syamsuddin asyrofi, Metode Pengajaran Bahasa: Analisa Teksbook Bahasa Arab, 

(Yogyakarta: Sumbangsih, 1988), h. 35 



 إرشادة التعليم .ك 

 :ادلاّدة اخلاصة، تتكّوف من  .3

 الوسائل السمعية . أ

 الوسائل النصرية . ب

بطريقة   استخداـ كتاب الطالبل الكتاب الذل يزكد ادلعلم كيرشده كيعينو عل

: سليمة كمفيدة حيث يبُت لو اآلتى 

 الطريقة اليت الف عليها الكتاب، كادلبادل الىت استند التأليف إليها .1

ادلستول التعلمى ادلوضوع لو الكتاب  .2

 نوع الدارسُت ادلوجو إليهم الكتاب .3

ادلهارات كالقدرات كادليوؿ كاالذباىات الىت يسعى إذل غرسها كتنميتها لدل  .4

الدراسُت 

طريقة التدريس ادلناسبة  .5

كيفية استخداـ ادلفردات الًتكيب على الوجو ادلطلوب  .6

تقدًن ظلاذج كاملة من دركس كتاب  الطالب بالشرح كالتوضيح مع أمثلة إضافية  .7

تقدًن ظلاذج من التدريبات  اإلضافة  .8



تزكيده بادلراجع الىت ؽلكن أف يعود إليها ادلعلم بنفسو أك يرشد الطالب بلرجوع  .9

 إليها

 13تزكيده بأساليب التقوًن .10

 قواعدهلل اكفقرأم بعض اخلرباء أعاله ُب رأم موافق بوفقا ذالك، إلنو 

 فوئد الكتاب الدرس وأهميته .ج 

 :ما فيما يتعلق بفوائد التعلم كفائدتو فهو كما يليأ

 ادلناىج مؤلف حسب ادلنهج قمساعدة الطالب ُب تنفيذ ادلناىج الدراسية ألف .1

 .ادلقرر

 اف يكوف دليل ادلعلم ُب ربديد طريقو التدريس .2

 أتاحو الفرص للمتعلمُت لتكرار الدركس أك تعلم مواد جديدة .3

 توفَت ادلعرفة للمتعلمُت أك ادلربيُت .4

 ليزيد قيمة رقم ائتماف ليسهل مرتبة أك رلموعة  .5

 يكوف مصدرا للدخل إذا ًب نشره .6

                                                             
  11- 10 ص 1998. جامعة ادللك سعود. دار االعتصاـ. ، أسس إعداد الكتب التعلمية لغَت الناطقُت با لعربية ناصر عبد اهلل الغاذل 13



كؽلكن أيضا التفريق بُت فوائد ادلواد التعليمية استنادا إذل احتياجات ادلربيُت 

 14كالفوائد اليت تعود علي ادلتعلمُت

 فوائد أك فائده للمعلمُت .1

كىناؾ ما ال يقل عن ثالثو استخدامات إلنشاء مواد تعليمية للمعلمُت، دبا 

 :ُب ذلك ما يلي

  التعليمةسيكوف لدم ادلربيُت مواد ؽلكن اف تساعد ُب تنفيذ أنشط .1

 تصنف لزيادة عدد ادلعلمُت االئتماف ةؽلكن تقدًن ادلواد التعليمية كورؽ .2

 ألغراض الًتقية كادلهنة

 إضافة إذل اإليرادات للمعلمُت إذا كانت نتائج عملو نشرت .3

 فوائد أك قابليتها لالستخداـ للمتعلمُت .2

إذا كانت ادلواد ادلتاحة ُب متنوعة كمبتكرة كمثَتة لالىتماـ ، ٍب ىناؾ ما ال 

 :يقل عن ثالثة استخدامات ادلواد التعليمية للطالب ، دبا ُب ذلك ما يلي

 أنشطة التعلم اليت نفذت أكثر أثارة لالىتماـ كمثَتة لإلعجاب .1

                                                             
14 Aida Rahmi dan Hendra Harmi, Pengembangan Bahan Ajar MI (Curup: Lp2 STAIN 

Curup, 2013), h. 12 



ادلتعلموف احلصوؿ علي مزيد من الفرص للتعلم بشكل مستقل مع توجية  .2

 رلموعة من ادلواد االرشادية من ادلعلمُت

م الكفاءات اليت غلب اف أ ُب تعلم ة علي سهوؿفكؿصيحادلتعلوف  .3

 15.ىايتقن

 بعض كفائدة الكتاب ادلدرسي علي تقدماف ( Greene dan Petty )كريٍت كفيت 

 :16النحو التارل

ادلواد  تعرض ُب يعكس كجهو نظر اليت ىي صعبة كحديثة كالتدريس كتطبيق .1

 .التعليمية ادلقدمة

تقدًن مصدر للموضوع أك ادلوضوع الغٍت كادلتنوع، كالسهل قراءتو، كالذم  .2

يتوافق مع مصاحل الطالب كاحتياجاهتم، كاساس لربامج االنشطو ادلقًتحة 

 .فيها ادلهارات احلصوؿ علي شرط اف توفر احلياة احلقيقية

 .تلعملية كالتمارين .3

 .يقدـ ادلواد أك كسائل التقييم كاإلجراءات التصحيحية ادلنسجمة كادلالئمة .4

                                                             
15 Ibid, h 13-14 

16 Henry Guntur Tarign dan Djayo Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia. ( 

Bandung: Angkasa, 1986 ), h. 11 



 ُب رأم موافق بوفقا ذالك، إلنو موافق بقواعد

 طريقة كتابة الكتاب الدرس  . د

قسم . 1: كؽلكن أف يتم الكتابة الكتاب الدرس من خالؿ ثالث أقساـ 

 17.قسم التوطيد. 3قسم التنفيذ . 2التخطيط 

 قسم التخطيط .1

 :َب مرحلة التخطيط لكتابة الكتاب الدرس ىناؾ أربع نقاط 

 ربديد األىداؼ .أ 

إف ػلدد ادلؤلف األىداؼ َب كتابة الكتاب الدرس ليساعد ادلدرس َب 

 :األىداؼ َب كتابة الكتاب الدرس كمايلي. عملية التعليم

 . أف تكوف األىداؼ التعليمية مناسبا ألنشطة الطالب (1

  أف يدؿ فهم الطالب كدقة اإلجابة  (2

  أف يعرب البيئة اجلسمانية كالنفسية للمالئمة الطالب (3

 

                                                             
17 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), h 123 



 18إختيار ادلواد .ب 

 :يهتم ادلؤلف ُب إختيار ادلواد كمايلي

 صحيحة، إختيار ادلواد ُب كتابة الكتاب الدرس صحة إختبارىا (1

 مهمة، إختيار ادلواد ُب كتابة الكتاب الدرسي مقتضى لدل الطالب (2

مفيدة، إختيار ادلواد ُب كتابة الكتاب الدرس أف يعطى ادلعلومات  (3

 كادلهارة اجلديدة للطالب

تستحق الدراسة، إختيار ادلواد َب كتابة الكتاب الدرس سهلة للتعلم  (4

 حسب قدرة الطالب

 جذابا، أف ربتوم ادلواد عن حث الطالب على التعلم (5

 تركيب زلتويات ادلادة .ج 

 :َب تركيب زلتويات ادلادة مخس مراحل تشمل على

 أكال، أنظر إذل زلتويات ادلادة من فهرس كتابة الكتاب الدرس (1

 ثانيا، إمجع لكل ادلادة الرئيسية على خارطة كتابة الكتاب الدرس (2

 ثالثا، رتب لكل ادلادة الرئيسية منتظما (3

                                                             
18

 Masnur muslich, Text book…, h 201 



 رابعا، أكمل لكل ادلادة بفكرة مناسبة  (4

 مجع ادلواد .د 

 :ىناؾ بعض الشركط َب مجع ادلادة

  أف تكوف ادلادة متصلة  (1

  أف تكوف ادلادة حقيقية (2

  أف تكوف ادلادة موضوعية (3

  أف تكوف ادلادة سلالفة (4

 قسم التنفيذ .2

 :ُب مرحلة التنفيذ، أف يعرب الكاتب لكل ادلواد الدراسية بالنظر إذل

 نظاـ الكتابة . أ

نظاـ الكتابة ىي طريقة كتابة زلتويات الكتاب الدرس كطريقة التعبَت لكل 

 .باب

  الدراسة ادلكتبية . ب

الدراسة ادلكتبية ىى أخذ ادلرجع لتبيُت أك لًتقية ادلادة الرئيسية ُب كتابة 

 .الكتاب الدرس



 تقدًن الفهرس كالصور. ج

كتقدًن ادلادة القولية إذا كاف تقدًن . كؽلكن أف تناؿ ادلادة السمعية أك البصرية

كتقدًن ادلادة البصرية إذا كاف تقدًن ادلادة . ادلادة بكلمة مرتبة كصحيحة

 .بشكل رسم بياين أك صور

 الكتابة  . د

 .أف يكتب الكتاب الدرس مرتبا بنظاـ كتابة الكتاب الدرس

 قسم التوطيد .3

 :ُب مرحلة التوطيد أربع مؤشرات

 تفتيش صحة زلتويات ادلواد .أ 

 تفتيش نظاـ الكتابة .ب 

 تفتيش لغة الكتابة .ج 

 19تفتيش تقدًن الفهرس كالصور .د 

 خصائص الكتاب الدرس .ه 

  :خصائص الكتاب ادلدرسي باللغة العربية اليت غلب تلبيتها ، كىي

                                                             
19  Ibid.., h 234 - 236 



1. Academic integrity اللغة بير اخل، ام الكتاب العريب غلب اف يكتب من قبل

 .ادلقركرةالعربية كادلناىج العربية 

2. Thoroughness of converage ،ػلتاج فقا للكفاءات اليت اكـكضع كل موضوع اؿ

 الكتابة، كالقراءة، كاالستماع، ىي بالنسبة للكفاءة ُب تعلم اللغة العربية اليها

 .الكالـ

3. Detail providedكىي ؽلكن فيو التفصيل ُب كتابتو ك ُب صحتو ككضوحو ،

 بشكل كاضح كصحيح ةالكتاب العريب الذم يستخدـ غلب اف تكوف مكتوب

، ، ترتيب اجلملةمن احلركؼ كالرسائل،   ىو كتاب ادلواد كينبغي يهتم.كذبريدم

 . ينبغي اف تقدـ ُب كاضحة كغامضو ال لألكامر اليت ىي ُب التدريب أك الكفاءة

4. Good prose style ىي الكتب اليت تستخدـ اللغة العربية ىي جيده ككاضحة 

كيؤدم إذل استخداـ ادلصطلحات االجنبيو، كاجلمل الطويلة اليت ىي غَت كاضحة 

 . اجلمل قصَتةةأك غامض

5.  interesting الكتاب ادلثَت لالىتماـ الذم يقدـ مع كصف ظلط اللغة يقدـ مثَته

 .كوف اجلذب لكتاب جيدتكن اف ًبادلتنوعة  ادلشاكل كالتمارين. لالىتماـ

6.  Well organised ىو ترتيب الكتاب ادلدرسي كينبغي أيضا اف يتم ذبميعها

 ادلوضوعكينبغي اف يكوف ادلوضوع األكؿ أسهل كابسط من . بشكل صحيح



الثاين، الذم يرتب دبستويات متزايدة من الصعوبة كال يوفر سبارين للمواد اليت دل 

 .يتم تدريسها

7. Plesant format كشكل اخلطوط ادلستخدمة كاختيار ألواف، فضال عن استخداـ ،

 20. الكتب العربية اجليدة خصائصمن الورؽ ىو أيضا

 األىداؼ اليت اف ترتيب الكتاب الدرس ينبغى لومورغر كيقوؿ . ركبرت ؼؿكفقا 

 21. لذلك فمن السهل فهمها من قبل ادلستخدـ.يتعُت ربقيقها بوضوح

  لكعاءةأك الطالبكينبغي اف تكوف خصائص الكتاب ادلدرسي كفقا للمستوم 

 : كلتحقيق ذلك ؽلكن ربقيق ما يلي.الذين يدرسونو

كينبغي اف تستند زلتويات الكتب ادلدرسية إذل ربليل لغوم للطلبة ، كىذا يعٍت  .1

انو قبل كضع الكتاب الذم غلمع ادلكوف ينبغي اف يدرس ُب كقت سابق عن 

 ككاف القصد من ىذا الكتاب ُب كقت الحق .بعض جوانب طالب اللغات

 .لتتناسب مع ما كاف قد تعلمو

 قبل اف غلمع كتاب كالثقاُب ق- احلاجة إذل جوانب غَت اللغوم كاالجتماعي .2

ذبميع كينبغي اف يقـو بدراسة األكؿ عن احلياة االجتماعية كالثقافية للطالب 
                                                             

20 Erna Widodo dan Muhtar, Kontruksi ke arah penelitian deskriptif, (Yogyakarta: 

Evytous, 2002), hal. 20 

21
 Ibid,hlm 24 



 كاذلدؼ ىو جعل النهج، طريقو، أك تقنيو .كبعض من سلتلفو مع الثقافة العربية

العرض، فضال عن ادلواد ذات الصلة حلالو الطالب، التارل فاف الكتاب كاف 

 .مناسبا كمفيدا

 احلاجة إذل التحليل التعليمي، كالتكيف يعٍت الكتاب مع الطالب كادلعلمُت مع  .3

، قدرتو علي تعلم اللغة، رام الناسالطالب غلب اف الكتاب علي أساس 

 22 .كمستوم ادلعرفة من اللغة، فضال عن ميل الطالب ُب تعلم اللغة

علي دعم أنشطو للطالب الكتاب احملتاج ىي كتاب النص اك الدرس يوظف 

.  (العربية)التعليم كالتعلم ُب مواضيع معينو 

 الكتب العربية جود .أفضل الكتب النصية، كأكثر مثاليو الدركس ادلستفادة

 حاصو غلب اف يصمم الكتاب .تساعد بشكل كاضح جدا علي جوده تعلم اللغة العربية

 كتاب اللغة اجليدة كينبغي اف .لكي يكوف الطالب أكثر اىتماما بتعلم اللغة العربية

 .يكوف ذلا غرض كاضح ككفقا دلستوم اإلمكانات ككذلك الطالب الذين يتعلموف ذلك

كاالىم من ذلك كجود التكيف بُت الكتاب مع ادلعلم، كىو ما يعٍت اف الكاتب أك 

                                                             
22 Syamsuddin, Teks Book Pelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta:Sumbangsih,1998), hal. 34 



ادلؤلف ينبغي اف تكوف قادره علي تصور كالتنبؤ بقدره ادلعلمُت الذين يدرسوف كاستخداـ 

 23 .النص الكتاب

  كتاب مدرسيةمبادئ كتاب . و

 24   :   النصية  ىذا الكتاب ىو كصف دلبدا إنشاء الكتب

كثيقة الصلة  (ذات الصلة)ينبغي اف تكوف اعليو ادلواد ادلتعلقة بالكتب النصية  .أ 

أك ذات صلو بتحقيق ادلعلم، كالكفاءات ادلتوقعة، كتتوقع اف تكوف القدرة 

كاحملتويات تعزم إذل تصميم أنشطو  (زلطو إذاعيو)علي تصميم أنشطو التعلم 

 .التعلم

مواد تعليمية ادلناقشة من /مبدا االتساؽ، غلب اف ربتوم ادلواد علي مواد .ب 

مواد تعليمية ادلناقشة من / غلب اف ربتوم ادلواد علي مواد.البداية إذل النهاية

 .البداية إذل النهاية

                                                             
23 syamsudin,  Metodologi Pembelajaran Bahasa (analisis textbook bahasa arab),  

(yogyakarta :1988) hal.12 

24 B.P. Sitepu,Penuisan Buku Teks Pelajaran, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,2012) 

hal. 27 



 (كليس قليال جدا كغَت ملزمو) الكاَب ُب الكتاب كاد دل كتبتمبدا الكفاية، .ج 

 كيتعلق .، اما ادلكوف أك الوصفاذلدؼلتوضيح ادلسائل ادلتعلقة استيعاب 

  .ذلك دبدم ادلواد احملددة من خالؿ خرائط ادلفاىيم

التصنيف ادلنهجي، غلب اف يكوف الكتاب ادلدرسي كحده ادلعلومات  .د 

الكاملة، كاليت تتالف من مناقشو متماسكة، كادلناقشة كتنظيمها بشكل 

 .متماسك كفقا لقواعد كتابو الكتب العلمية

 تعريف الكتاب قراءة الكتب  .ز 

 قراءة الكتب : ـ الكتابسا

 مسالين ادلاجستَت: ادلألف

باستخداـ ادلنهج الدراسي ادلوحد دلديريو الًتبية االسالميو التابعة لوزارة : الطبعة

الدين ُب مجهوريو اندكنيسيا 

 َب اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرل الشمالية ُب ادليداف: إستعماؿ

 :  ادلوضوعات ادلعركضة ُب كتاب قراءة الكتب

. رفةعالنكرة ك ادل, احلرؼ, الفعل, اإلسم: لباب األكؿا

. كاف كأخواهتا, إّف كأخواهتا, صلة ادلوصوؿ, مجلة امسية: الباب الثاىن

 . أدكات الشرط, نائب الفاعل, حركؼ اجلر, مجلة فعلية: الباب الثالث



 . االستثناء, ادلنادل. التمييز, احلاؿ: الباب الرابع 

 . نعت, إضافة, مفعوؿ ألجلو, مفعوؿ مطلق: الباب اخلامس 

 25.معٌت احلقيقي كاجملازم, التوكيد , البدؿ, العطف: الباب الّسادس

 تعريف القراءة. ج

تشتمل على رموز لغوية , القراءة نشاط، تتصل العُت فيو بصفحة مطبوعة

كعلى القارئ أف يفك , معينة يستهدؼ الكاتب منها توصيل رسالة إذل القارئ

كال يقف األمر . كػليل الرسالة من شكل مطبوع إذل خطاب خاص لو, ىذه الرموز

كإظلا يتعدل ىذا إذل زلاكلة إدارؾ ماكراء ىذه , عند فك الرموز كفهم دالالهتا

كالقراءة بذلك عملية عقلية يستغدـ اإلنساف فيها عقلو كخرباتو السابقة ُب . الرموز

 . فهم كإدراؾ مغزل الرسالة اليت تنتقل إليو

 NSSEكلعل التعريف اإلجرائي الذم قدمتو الرابطة القومية لدراسة الًتبية 

إف القراءة  ليست مهارة : "يقوؿ التعريف. ُب أمريكا يوضع طبيعة عملية القراءة

, إهنا أساسا عملية ذىنية تأملية. كما أهنا ليست أداة مدرسية ضعيفة, آلية بسيطة

إهنا نشاط , كينبغي أف تبٌت كتنظيم مركب يتكوف من أظلاط ذات عمليات عليا
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 كحال, كالتحليل كالتعليل, كاحلكم, ينبغي أف ػلتوم على كل أظلا التفكَت كالتقوًن 

 ". ادلشكالت

 أف القراءة بوصفها عملية استقباؿ تنطوم k.S.Goodmanكيعترب جودماف 

كيسميها جودماف , اختيار عينات ادلادة ادلقركءة: على أربع مراحل أك عمليات ىي

Sampling , كالتثبت من الرموز ادلقركءة كيسميها جودمافPredicting , كأخَتا

كُب تصور جودماف . Testingاختبار الفركض اليت طرحها القارئ كيسميها جودماف 

.  باجلانب الفسيو لوجي ُب القراءة)اغتيار العينة كاالتثبت(زبتص العمليتاف األكلياف 

إذ ىي اليت تعطي إشارة للمخ , ك زلاكلة فكها, أم اتصاؿ العُت بالرموز ادلطبوعة

 بااجلانب ) التنبؤ كاالغتبار(بينما زبتص العمليتاف األخرياف, كي يفسر ىذه الرموز

معلومات غَت ( بأهنما Smithكالعمليتاف األخرياف يصفهما مسيث . الفعلي

 كالقارئ حُت يتصل دبادة visual information   Gremmo,M.J.,37 p:75)nonبصرم

يتمثل ُب الرغبة ُب , كقد يكوف ىدفا عقليا, فإظلا يفعل ذلك ذلدؼ, مطبوعة 

كقد يكوف كجدانيا يتمثل ُب الرغبة ُب إشباع , احلصوؿ على ادلعرفة لتوسيع أفقو

ىذه األىداؼ الثالثة ىي ما ػلددىا ىوايت تفسَتا . احلاجات الوجدانية عند الفرد

كيطلق ىوايت . كادلعارؼ كىو احلصوؿ على ادلعلومات, للغرض العاـ من القراءة

 Congnitive, أك ادلعرُب Intellectualاذلدؼ العقلي : على ىذه األىاؼ الثالثة



 أك Affectiveكاذلدؼ الوجداين  Referential   أك ادلرجعيFactualاذلدؼ الواقعي 

كيرل أف باقي أىداؼ تعليم القراءة ؽلكن أف تنرج ربت ىذه , Emotionalاالنفعارل 

 (White,R.,61,P:87). األىداؼ الثالثة

فإف ما يلفت , أـ فصلوا القوؿ فيو, كسواء كافق اخلرباء على ىذا الرأم اجململ

حىت كلو كاف اذلدؼ للمتعة , ىوايت نظرنا إليو ىو أف القارئ ال يقرأ إال ذلدؼ

كحاجات يريد , فالقارئ فرد يعرب سلوكو عن رغبات كمقاصد معينة, الشغصية

 . إشباعها كليس األمر رلرد اسًتجاع رموز ذات دالالت مشًتكة عند مجيع القراء

كتنقل إليو معلومات , عملية القراة إذف عملية فردية زبص القارئ كحده

لكن , فقد نقرأ مجيعا نصاّ معينا, كدالالت خاصة قد ال يشاركو فيها غَته, معينة

كىذا ما ؽليز فيو الغرباء بُت قراءة النص . ليس من الالـز أف طلرج بنفس ادلعٌت

 Discuorse .(Riley, p.,49 p: 872)  26كبُت قراءة اخلطاب, Textادلطبوع 
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 ترجمة الوألف  .ح 

إما اقتصاديا أـ ُب ادلديرية العامة للتعليم , ادلألف كتاب قراءة الكتب ىو مسالين

كأما العنواف فهو . كادلسؤكؿ ىو زلمد علي كمدير العاـ للتعليم اإلسالمي. اإلسالمي

 27. جاكراتا ادلركزية, شارع الباصلاـ بانتينج بارت الرقم الرابع

الدراسة السابقة  .ط 

ربليل كتاب الدرس التعليم اللغة العربية " البحث الذم كتبو شفيق ربت عنواف  .1

ُب متواسطة زلمدية ُب الفصل السابع تأليف زلمد طريق عزيز ك نوركؿ خليدية 

كربليل ىذا البحث من حيث اختيار ادلواد كمنحج ترتيب ادلادة ككيفية تقدًن "

كاستنتج من حبثو أف العاصر الثالثة ادلتقدمة جيدة إال ُب . ادلادة كتكرار ادلادة

 28.تكرار ادلادة دل يكن جيدا

 Analisis Isi Buku Pelajaran Bahasa"أمحد فاقو ربت عنواف البحث الذم كتبو .2

Arab Karya Hidayat dalam Perspektif Multikultural (Tinjauan Paradigma 

ُب ىذه البحث حبث أمحد فاقو ربليل الكتاب من منظور الثقافات ادلتعرفة ُب . (

                                                             
                27  Maslani, Qiro’atul Kutub, (Jakarta Pusat: Direktorat jenderal pendidikan islam 

departemen agama republic indnesia, 2009), hal. 1 

28 Syaviq Muqoffi, Analisis Buku Teks Ta’lim Al-Lughoh Al-Arabiyah Pendidikan Bahasa 

Arab SMP / MTs Muhammadiyah Kelas VII Karya Muhammad Thariq dan Nurul Cholidiyah, 

Skripsi, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga), 2013 



كحصل الباحث . زلتويات الكتاب ادلدرسي لدرس اللغة العربية لألستاذ ىداية

من حبثو أف ربليل الكتاب من منظور  الثقافة ادلتعرفة ُب ىذا الكتاب دل غلد 

 29.كتابتو ألف زلتويات ىذا الكتاب ؽليل إذل العرب
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Kalijaga), 2011 



 



الباب الثالث 

 ث البحةقيطر

 نوع البحث .أ 

تستخدـ  باحثة اؿحيث أف. ربليل احملتومستخدمو الباحثة تنوع البحث الذم 

تقنيات ربليل احملتوم الوصفي، أم ربليل ادلقصود لوصف بالتفصيل رسالة أك نص 

ال يهدؼ ربليل التصميم ذلذا احملتوم إرل اختبار فرضية معينة، أك اختبار العالقة . معُت

 30.بُت ادلغَتات

البحث . فإف ىذا البحث ىو البحث اإلستكشاُب من حيث غرض البحث

اإلستكشاُب ىو البحث الذم أجريت هبدؼ إستكشاُب الظاىرة اليت كانت ىدؼ 

كمع ذلك، إذا رأت الباحثة ٍب ىذا ىو نوع من البحوث بسبب الكائنات   31.للبحث

، {حبوث ادلكتبة  }مكتبات البحوث . البحثية، كىي الكتب ادلتعلقة بادلسائل البحثية
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 Eriyanto, Analisis Isi, ( Jakarta: Kencana Media Group, 2011), h 47 

31
  Kuntjojo, Metodologi Penelitian Penelitian ( Kediri: Universitas Nusantara 

PGRI Kediri, 2009). h 9 



، كمثل كتاب، رسالة، كالتقارير {ادلكتبات  }أم البحوث اليت ذبرم بإسخداـ األدب 

  32.نتائج الباحثُت ُب كقت سابق

الغرض . كُب حيث أف النهج ادلستخدـ ُب ىذه الدراسة ىو هنج اللغوم كالتعليم

ُب الفصل . من ىذا البحث بسبب مادة كتاب الدرس قراءة الكتب دلسالين ادلاجستَت

 .السابع دبدرسة متوصطة احلكومية ستابات

 موضوع البحث .ب 

ُب الفصل السابع .  قراءة الكتب دلسالين ادلاجستَتكتابىو ادلوضوع البحث 

  .دبدرسة متوصطة احلكومية ستابات

مصادر البيانات  .ج 

كينقسم مصدر البيانات ُب ىذه الدراسة إذل نوعُت من مصادر البيانات االكلية 

 .كمصادر البيانات الثانوية

ُب الفصل السابع . ب قراءة الكتب دلسالين ادلاجستَتكتاالبيانات األكلية ىي 

 .دبدرسة متوصطة احلكومية ستابات
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 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya ( 

Bogor: Ghalia, 2002), h. 11  



البيانات الثانوية ىي ملف من ادلؤسسة، كاألخبار، ك كسائل، ك الدراسة 

 . السابقة، الكتب ادلتصلة

1. Syamsuddin asyrofi, Metode Pengajaran Bahasa: Analisa Teksbook Bahasa 

Arab 

2. Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaksi 

3. Mansur muslich, Textbook writing 

4. Dedi Supriyadi, Anatomi Buku Sekolah di Indonesia 

5. Sa‟dun Akbar, Instrumen Perangkat Pembelajaran 

6. Ika lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Sesuai dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

 .عبدالعليم إبراىيم، ادلوّجو الفٌت دلدّرسى اللغة العربية .1

 عبد احلفيظ ربريشى، الكتاب ادلدرسي كشركط صياغتو.2

جمع البيانات  طريقة  .د 

كفقا لطريقة . تقنيات مجع البيانات ُب الدراسة باستخداـ تقنيات الوثائق

اريكوننتو للوثائق اليت تبحث عن البيانات عن ادلسائل أك متغَت ُب شكل مذكرات ، 

كاحملاضر، كالكتب، كالصحف، كاجملالت، كالنقوش، كزلاضر االجتماعات، كالقانونية، 

 33.كجدكؿ االعماؿ كىلم جرا
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 Suharsimi Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT 

Rineke Cipta, 1992), h 200 

 



 :كفيما يتعلق خبطوات مجع البيانات ، اجرت الباحثة ُب ىذه الدراسة ، كىي

بيانات اجلرد ادلتعلقة بالبحث ، ُب ىذه ادلرحلة، تسجل الباحثة مجيع مصادر  .1

 البيانات ادلرتبطة بقضايا البحث

احلد من مجيع البيانات اليت ًب جردىا ُب ىذا النشاط ، كالباحثة زبتار مجيع  .2

 .البيانات ادلصدر كفقا للمسائل البحثية

 .يعرض البيانات اليت ًب تقليلها ، كىي عرض البيانات اليت ًب ربديدىا .3

 ربليل البيانات اليت ًب تقدؽلها .4

 تلخيص مجيع البيانات اليت ًب ربليلها .5

 تحليل البيانات .ه 

البحث ما فيما يتعلق باخلطوات اليت ازبذىا الباحثوف ُب ربليل البيانات ُب ىذه أ

 34 :فهي كمايلى

ربليل مفاىيم ادلواد العرض التعليمية العربية الكتاب الدرس الكواكب الدرية  .1

ٍب سحبت . حملمد بن امحد بن عبد البارم األىدؿ رمحو اهلل، اجلزء األكؿ

 .لالمتثاؿ دلفهـو ادلواد العرض
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 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Surabaya: Hilal Pustaka, 

2010), hal. 134 



معايَت التعليم حوؿ النص ادلثارل ادلواد التعليمية اليت توجد ُب اللغة العربية الكتاب  .2

الدرس الكواكب الدرية حملمد بن امحد بن عبد البارم األىدؿ رمحو اهلل، اجلزء 

 .األكؿ، ككضعت ُب شكل ربليل

 بُت نظريات ادلواد التعليمية بالعربية الكتاب الدرس الكواكب الدرية حملمد بن .3

ة بُت ٍب ازبذت بقعو مشرؽ امحد بن عبد البارم األىدؿ رمحو اهلل، اجلزء األكؿ،

 .ةالنظرية كخاًب

 

 

 

 

 



 عالباب الراب

عرض البيانات وتحليلها 

 النتائج العامة  . أ

 تعريف الكتاب  .1

إما اقتصاديا أـ ُب ادلديرية العامة , ادلألف كتاب قراءة الكتب ىو مسالين

كأما . كادلسؤكؿ ىو زلمد علي كمدير العاـ للتعليم اإلسالمي. للتعليم اإلسالمي

 .جاكراتا ادلركزية, العنواف فهو شارع الباصلاـ بانتينج بارت الرقم الرابع

 النتائج الخاصة  . ب

قطرات   كتاب.كتاب قراءة الكتب ىو كتاب تأليف الدكتور مسالين ادلاجستَت

ستقرائي ذلذا الكتاب اإلالقَتات ىو كتاب مدرسي للغة العربية يعطي األكلوية لألسلوب 

يتم تدريس ىذا .  كؽلكن استخدامو دلمارسة القراءة اليوميةككىو درس يناقش قوائدا نح

ُب ىذا الكتاب يتم ترتيبو بشكل .  الشمالية الكتاب ُب اجلامعة اإلسالمية ُب سومطرة

ػلتوم ىذا الكتاب . منهجي ، حيث تكوف األكصاؼ متسلسلة من البداية إذل النهاية

.  صفحة234على ستة فصوؿ ك 



 : الموضوعات المعروضة في كتاب قراءة الكتب .1

. ك ادلكرفة النكرة, احلرؼ, الفعل, اإلسم:  الباب األكؿ

. كاف كأخواهتا, إّف كأخواهتا, صلة ادلوصوؿ, مجلة امسية:  الباب الثاىن 

 . أدكات الشرط, نائب الفاعل, حركؼ اجلر, مجلة فعلية:  الباب الثالث 

 . االستثناء, ادلنادل. التمييز, احلاؿ:  الباب الرابع 

 . نعت, إضافة, مفعوؿ ألجلو, مفعوؿ مطلق:  الباب اخلامس

. معٌت احلقيقي كاجملازم, التوكيد , البدؿ, العطف:  الباب الّسادس 

  تقديم مواد كتاب الدرس قراءة الكتب .2

, اإلسم ىو كل كلمة تدؿ على إنساف أك جيواف أك نبات أك محاد أك مكاف .أ 

 . أك معٌت رلرد من الزماف, أك صفة, أك زماف

, السموات, جنوهبم, ادلفكرين, العزيز, كتابو, التدبر, التفكر, اهلل: ادلثل 

.  الشافعي, السنو, األرض

 .الفعل ىو كلمة تدؿ على حدكث شيئ َب زماف خاص .ب 

. اعفوا, يربئ, يعز, يزيد, صنع, لقي, ذكر: ادلثل



 . حرؼ ىو كل كلمة ليس ذلا معٌت إال مع غَتىا .ج 

. ك, إال, أك, ال, َب, أف, على: ادلثل

 (شائع الداللة أم على اسم)النكرة ىو امسدّؿ على غَت معُّت  .د 

. ادلعرفة ىو ماداؿ على معُّت بذاتو  هنر, أسد, رجل: ادلثل

 . مكة, القاىرة, زلمد, ىذه, ىذا, أنت, أنا: ادلثل

 . اجلملة اإلمسية ىي اليت تبدأ باسم أك بضمَت .ق 

. ضلن رلاىدكف, العلم نور: ادلثل

االسم ادلوصوؿ اسم مبٍت يدؿ على معُّت بواسطة مجلة بعده تسّمى صلة  .ك 

 . ادلوصوؿ

.  الذ ل يأخذه, الذين أنعم اهلل عليهم : ادلثل

فتنصب ادلبتدأ كيسّمى امسها كترفع , تدخل إف كأخوهتا على ادلبتدأ كاخلرب .ز 

 . اخلرب كيسّمى غربىا

.  أّف العلم نور, إّف اهلل يرفع هبذا: ادلثل

فًتفع األّكؿ كيسّمى امسها كتنصب , تدخل كاف كاخواهتا على ادلبتدأ كاخلرب .ح 

 . الثاين كيسّمى خربىا

.  دل يكن العواض معلوما, كاليكوف ىذا العطاء ىديّة: ادلثل



 . اجلملة اليت تبدأ بالفعل: مجلة فعلية .ط 

إخل , خلق اهلل, جاء أستاذ: ادلثل

ركؼ اجلر كمسيت حركؼ اجلر ألهنا ذبر معٌت الفعل قبلها إذل االسم احل .م 

. إذل ادلخطوبة, إذل ادلصلحة, ُب حكم النكاح:  ادلثل. بعدىا

 نائب الفاعل اسم مرفوع يقع بعد فعل للمجهوؿ كػلل زلل الفاعل .ؾ 

 .بعدحدفو

. كأنو نسخ ُب اإلسالـ, فقيل ىو مستحبّ : ادلثل

 .أدكات الشرط كىي تربط اجلواب بالشرط كتعرب .ؿ 

. إف تعمل تنجح: ادلثل

احلاؿ اسم نكرة منصوب يبُت ىينة الفاعل أك ادلفعوؿ بو عند كقوع الفعل  .ـ 

كيسّمى الفاعل أك ادلفعوؿ  (حدث الفعل " كيف"أم أنو يقع ُب جواب )

 . بو الذم تبُّت احلاؿ ىينتو صاحب احلاؿ

.  شربا, خركجا, استبدادا, قائما, مريئا, ىنيئا: ادلثل

 . لتمييز ىو اسم  النكرة منصوب يذكر لبياف ادلراد من كلمة سابقة مبهمة .ف 

.  سبيال, أجرىم, موضوعا: ادلثل

 . دلنادل اسم كقع بعد حرؼ من أحرؼ الّنداءا .س 



.  يا رسوؿ اهلل يا عبداهلل: ادلثل

من , أك إحدل أخواهتا من أدكات االستثناء (إالّ )ىو إخراج ما بعد : االستثناء .ع 

 .حكم ما قبلو

.  جاء التالميذ إال عاليا: ادلثل

, أك بيانا لعدده, ادلفعوؿ ادلطلق مصدر يدكر بعد فعل من لفظو تأكيدا دلعناه .ؼ 

 . أك بدال من التلقظ بفعلو, أك بيانا لنوعو

. فتدلكو دلكا: ادلثل

 .جعل اهلل الصـو حصنا ألكليانو كجّنة: ادلفعوؿ ألجلو ادلتل .ص 

 . اإلضافة ىي نسبة بُت امسُت على تقدير حرؼ اجلر توجب جّر الثّاين أبدا .ؽ 

.  ُب عباده, عبداهلل: ادلثل

 . النعت ىو ما يذكر بعد اسم ليبُت بعض أحوالو أك أحواؿ ما يتعلق بو .ر 

. جاء التالميذ اجملتهد: ادلثل

 . العطف تابع يتوّسط بينو كبُت مثبوعو أحد حركؼ العطف .ش 

.  كتوقَته, كيظهر الزنا, كيشرب اخلمر, كيثبت اجلهل: ادلثل

 . البدؿ ىو الّتابع ادلقصود باحلكم بال كاسطة بينو كبُت مثبوعو .ت 

.  احًتقت الّدار بابو, قاؿ زلمد رسوؿ اهلل: ادلثل



 . التوكيد تابع يذكر ُب الكلم لدفع تو ّىم قد ػلملو الكالـ إذل السامع .ث 

.  حضر القائد نفسو: ادلثل

.  عيوف, جنت, كجوىكم: ادلعٌت احلقيقي ك اجملازم ادلتل .خ 

 كتاب الدرس كتاب قراءة الكتب وفقا بمعيار الكتاب .3

دبا ُب ذلك على .  ىذا الكتاب ادلدرسي يناسب الكتاب ادلدرسي القيلسي

 :النحو التارل

 مطالعة ادلناىج  . أ

حجر الزاكية ُب الفلسفة ىو  التحقيق ُب ادلنهج الدراسيبشكل عاـ ًب 

كينعكس ىذا النهج ُب التعلم التاسيسي، كاألىداؼ . كضع ادلناىج الدراسية ُب

التعليمية ، كادلضموف، كاإلجراءات، كاخلربات التعليمية لتحقيق األىداؼ، فضال 

 35.عن كسيلة للبحث

الكتاب ادلدرسي الذم يعمل ُب القطب اجلنويب لدائره االستخبارات 

العسكرية ُب ماسالين ، ماج، باستخداـ ادلنهج الدراسي ادلوحد دلديريو الًتبية 

كتقـو ادلديرية العامة . ندكنيسياإ التابعة لوزارة الدين ُب مجهوريو ةاالسالمي
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بتنفيذ العناصر التالية  (سلتصر دغلُت بينديس) ةللمناىج الدراسية االسالمي

  .كادلسؤكلة اماـ كزير الشؤكف الدينية

يستخدـ الكتاب أيضا هنج الوضع ادلزدكج من خالؿ التكامل بُت  ك

كالنهج ادلزدكج النمط ىو الصليب بُت نظاـ . نظاـ التعلم كونفنجاراف كمستقلو

نظم التعلم ُب كونفنسيناؿ أك االنشطو . التعلم كجها لوجو مع نظاـ التضمُت

التعليمية كجها لوجو إلثبات إتقاف الطالب للمواد ادلعركضة ُب ادلواد التعليمية 

 ةادلستقلة من خالؿ سلسلو من االجتماعات ادلباشرة بُت الطالب كاالساتذ

 التعلم مثل احملاضرات ادلباشرة أك ادلناقشات الطبقية أك ةأنشط.األساس ادلقرر

االستجواب 

.  اجلماعية كالتوجيو كالتوجيو العملي إلصلاز ادلهاـةأك ادلمارسات كاألنشط

ُب حُت اف اخلدمة الذاتية ىو التعلم الذم يتم تنفيذه باستخداـ دراسة مستقلو 

 :أىداؼ التعلم ُب ىذا الكتاب ىي. تسمي كحدات

 .ؽلكن قراءهتا بالتشكيالت العربية الصحيحة (1

  .ندكنيسياإؽلكن بعد ذلك ترمجتو إذل هباسا  (2

 .كايدنيا-ؽلكن السيطرة علي كايده (3



 :ػلتوم احملتوم ُب ىذا الكتاب علي التعلم خطوه خبطوه كما يلي

كىو ػلتوم علي األىداؼ ادلتوقعة بعد دراسة ادلواد اليت  (الرقة)القراءات 

مع  (سلططو)تلت ذلك، فانو ػلتوم علي النصوص العربية اليت ليست باحلركة 

كُب ىذا الصدد، فاف العمليات اليت . ٍب أعطيت سبارين لًتمجو اجلمل. فرااتنيا

كيتضمن ىذا التقرير ادلعايَت . أعاده كتابو النص العريب: ذبرم ُب ىذا الصدد ىي

 .االساسيو للمواد اليت غلرم تدريسها

 تنظيم الكتب (1

البقاء علي اطالع علي الكتاب ادلدرسي ىيكل منظمو الكتابة بشكل عاـ، 

 36.مثل الكتاب ىو كحده ذات معٍت. بدءا من ادلقدمة، كاحملتوم كاخلالف

حيث استخدمت . ػلتوم الكتاب القطيب علي التصدير كاحملتوم كالغطاء

كيستخدـ زلتوم الكتاب كماده .  ادلقدمة كمقدمو لكتاب أك حملو عامو عن ادلادة

ُب حُت ًب استخداـ غطاء كملخص جلميع ادلواد ُب . لتسليم العملية التعليمية داـ

 .الكتاب

 اختيار ادلواد (2
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: كغلب تكييف اختيار ادلواد ادلشمولة بكل فصل من فصوؿ التعلم مع القياسات

اختيار ادلعيار ادلادم كفقا للمناىج الدراسية، كاألىداؼ التعليمية، كالعلمية، 

 37.كالتكنولوجية مع تطوير العلم كالتكنولوجي

كيتوافق ىذا الكتاب ادلدرسي مع ادلنهج الدراسي ادلوحد دلديريو الًتبية 

الغرض من التعليم ُب ىذا الكتاب ىو . االسالميو التابعة لوزارة الدين ُب اندكنيسيا

دلاذا البساطة ، ألنو . تسهيل قراءه الكتاب ، جلعلو أسهل لفهم ادلعايَت باللغة العربية

 :كمثاؿ علي ما يلي. ُب ىذا الكتاب كمشلت مع النص كاالمثلو

لألخالؽ احلج هتذيف  (1

إذا كانت تربية الوالدين لألكالد َب بيوهتم كادلعلمُت َب معاىدىم كمدارسم 

. تفيد البنُت فهى أقل فائدة بكثَت من الدارس الذل يأخذه احلاج َب زمن احلج 

. إذا كاف الطباع طباع سوء فال أدب يفيد كال أديب: كإذا كاف الشاعر يقوؿ

كدليلنا على ذلك أف من . لو قد أغطأت ادلرمى َب ذلك كطاش سهمك: فنقوؿ

كصار من الذين أنعم اهلل بنعمتو األخالؽ . يقصد احلج نراه قد انتقل من حالة

. الفاضلة الطاىرة اخلالصة من كل الشوائف كالريب
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ترل اإلنساف إذا قصد احلج فقبل غركجو من بلده كعقار داره ينوب 

كاليؤّدل مجيع ادلناسك . كينوم أف اليعود إذل ارتكاب الذنوب كجرؽلة الفسوؽ

َب احلج إال كىو على اعتقاد جاـز بأف اهلل سبحانو كتعاذل يغفر لو ذنوبو 

كإذا سولت لو نفسو بارتكاب ذنب يوماما جّرد . كؽلحوىا من صحيفة أعمالو

كإذا كاف األمر . من نفسو كاز عا يردع ىذه النفس األمرة بالسوء كيكبح مجاحها

كذلك ككم ذكرت عرفت أنو اليوجد مهذب حقبقى أكثر فائدة لإلنساف مثل 

على أنو لرفر ضناكسولت نفس احلاج لو . الدرس الذل يأخذه َب زمن احلج

ارتكاب ذنب أك كقو عا َب جرؽلة اليعدـ من الناس الذين حولو من يقـو بتأديو 

كحسبك ىذا كحده فضيلة من . كتأنيبو كتقبيح ىذا الذنب لو َب نظر عينو

.  فضائل احلج كىى السباثلها فضيلة

إذف الواجب على احلكومات كادلمالك اإلسالمية كغَت اإلسالمية أف 

ألف َب احلج . تسهل لر عاياىا طريق  احلج كسبلو ك الذبعل َب كجوىم العراقيل

كىذه ىي السعادة احلقيقية الىت تعود على اذليأتُت . هتذيبا للنفس كأمنا َب البالد

.  احلاكمة كاحملكومة معا

 عرض ادلواد (2



أىداؼ التعلم، كادلصاحل، كتعلم ادلراحل االكلية : كالعناصر الواردة فيو ىي

كاىتماـ الطالب، كسهولو الفهم، كسرعو الطالب، كالعالقة بُت ادلواد كالقواعد 

 التدريج ُب ىذا الكتاب بدا التعلم من القراءة ، 38.كاحملفوظات كالتمارين

كينبغي التاكيد علي اف كل نص . ميمبارم ، دكتيجيخاف انو ياٌب لفهم القاعدة

سلتلف قراءه ادلواد علي ادلواد ، حبيث ؽلكن اف التدريج ُب ىذا الكتاب بدا التعلم 

كينبغي التاكيد علي . من القراءة ، ميمبارم ، دكتيجيخاف انو ياٌب لفهم القاعدة

 تضيف إذل مزيد من فاف كل نص سلتلف قراءه ادلواد علي ادلواد ، حبيث ؽلكن ا

 .األفكار ادلتعمقة للمتعلمُت

التدريج ُب ىذا الكتاب بدا التعلم من القراءة ، ميمبارم ، دكتيجيخاف 

كينبغي التاكيد علي اف كل نص سلتلف قراءه ادلواد علي . انو ياٌب لفهم القاعدة

 .ادلواد ، حبيث ؽلكن اف تضيف إذل مزيد من األفكار ادلتعمقة للمتعلمُت

 استخداـ اللغة كسهولو القراءة (3

استخداـ النحوم السليم، كاضحة كصحيحة، فضال عن العلمية الرمسية 

 التدريج ُب ىذا الكتاب بدا التعلم من 39.متنوعة ُب عرض ادلواد أمر ال بد منو/ 
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كينبغي التاكيد علي اف . القراءة، ميمبارم، دكتيجيخاف انو ياٌب لفهم القاعدة

كل نص سلتلف قراءه ادلواد علي ادلواد، حبيث ؽلكن اف تضيف إذل مزيد من 

 .األفكار ادلتعمقة للمتعلمُت

ُب ىذا الكتاب استخداـ لغة جيده كتقدًن ادلواد كاضحة من التفسَت 

ُب ىذا الكتاب كما يستخدـ اللغة الصحيحة كفقا . الذم ؽلكن فهمو بسهولو

 (.الشعبة)لتعزيز ىجاء 

دبا ُب , ىذا الكتاب ادلدرسي يناسب كبعضها الكتاب ادلدرسي القياسي

 : ذلك على النحو التارل

 اعداد ادلنهج الدراسي (1

ىذه اخلطوة مفيدة ُب ادلساعدة ُب تصميم ادلنهجيات العامة لكل 

: اما فيما يتعلق بادلكونات اليت ينبغي كضعها ُب ادلنهج الدراسي فهي. كتاب

الكفاءات االساسية، كمعايَت الكفاءة، كادلوضوع، كخربات التعلم، كزبصيص 

 40.الوقت، كادلواد ادلرجعية
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 الكتاب ىذا ُب القياسية ادلدرسي الكتاب مع تتوافق ال الكتاب ىذا ُب

 كاخلربات كادلوضوع، ادلؤسسة، كاختصاص الكفاءة، معيار يوجد ال ألنو

 .ادلرجعية كادلواد الوقت، كزبصيص التعليمية،

: ادلزايا

 الدينية الًتبية بوزارة الدراسية ادلناىج أداره باستخداـ الكتاب ىذا (أ 

 . ندنسيا ُب االسالميو اجلمهورية ُب

 .ادلزدكج الوضع باستخداـ البوكويٍت (ب 

 من بدءا: كىي منتظم، بشكل الكتاب ُب ادلواد ترتيب يتم (ج 

 . كادلمارسة القواعد كفهم ، كترمجو الغشائي، القراءات،

 . كالغطاء كاحملتويات، لتصدير، كفقا الكتب (د 

 علي أيضا ػلتوم الكتاب ىذا ُب العربية اللغة دراسة إذل باالضافو (ق 

 اهلل فضيلة-كالفضيلة كادلاشليو، القانوين، الفقو: مثل األخرل العلـو

 .اخلَتية

: العيوب

 .للوقت زبصيص يوجد ال (أ 



 . ال يوجد معيار الكفاءة ك الكفاءة األساسية (ب 

 اف حىت. أغلفو علي نظره لالىتماـ مثَته ليست الكتب ىذه (ج 

     . الكتاب قراءه ُب مصلحو ال الطالب/الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الباب الخامس 

الخاتمة 

 الخالصة .أ 

قطرات القَتات ىو   كتاب.كتاب قراءة الكتب ىو كتاب تأليف الدكتور مسالين ادلاجستَت .1

كتاب مدرسي للغة العربية يعطي األكلوية لألسلوب االستقرائي ذلذا الكتاب كىو درس يناقش 

يتم تدريس ىذا الكتاب ُب اجلامعة . قوائدا ناىو كؽلكن استخدامو دلمارسة القراءة اليومية

ُب ىذا الكتاب يتم ترتيبو بشكل منهجي ، حيث تكوف األكصاؼ . اإلسالمية ُب مشاؿ سومطرة

 . صفحة234ػلتوم ىذا الكتاب على ستة فصوؿ ك . متسلسلة من البداية إذل النهاية

أف ىذا الكتاب يستحق ال ستخدامها مرة أخرل ُب اكقت احلاضر ألف الكتاب يستمل مخسة  .2

 . من معيار كتاب ادلدرسي

: ادلزايا

 ُب االسالميو اجلمهورية ُب الدينية الًتبية بوزارة الدراسية ادلناىج أداره باستخداـ الكتاب ىذا .1

 . ندنسيا

 .ادلزدكج الوضع باستخداـ البوكويٍت .2



 ، كترمجو الغشائي، القراءات، من بدءا: كىي منتظم، بشكل الكتاب ُب ادلواد ترتيب يتم .3

 . كادلمارسة القواعد كفهم

 .كالغطاء كاحملتويات، لتصدير، كفقا الكتب .4

 الفقو: مثل األخرل العلـو علي أيضا ػلتوم الكتاب ىذا ُب العربية اللغة دراسة إذل باالضافو .5

 .اخلَتية اهلل فضيلة-كالفضيلة كادلاشليو، القانوين،

: العيوب

 ال يوجد زبصيص للوقت  .1

 . ال يوجد معيار الكفاءة ك الكفاءة األساسية .2

  اف حىت. أغلفو علي نظره لالىتماـ مثَته ليست الكتب ىذه .3

 .الكتاب قراءه ُب مصلحو ال الطالب/الطالب

 اإلقتراحات . ب

 للكاتب .1

 .  يرجى للكاتب أف غلعل َب الكتاب الالصة َب كل باب كالتمارين فيو

 على ادلدرسُت .2

 .  يرجى للمدرسُت أف ػلتاركا ادلواد الدراسية ادلناسبة دلستول تالميذ ىم ىذ الكتاب
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