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 الباب األول 

 مقدمةال

 خلفية البحث . أ

تالتعلميةاجملتمعخصوصاَباؼبؤسسافهاعرىتالدركساللاللغةالعربيةىياحد

الىت َبتعليمتقرهنااإلسالمية مهما درسا كبذافيها متساكم. العربية الكأفدرساللغة

رساللغةاألجنبيةاألخرلَبكلاؼبدرسة.بد

 العربيوف يستخدمها الىت اللغة ىي اؼبعيارل ناحية من العربية َبؽبمحوككاللغة

اللغةالىتظهرتمنالناطقُتهبا. نتائجالثقافةبصيغة العربية 1اإلتصاؿكمنٍبأفاللغة

كان يدرسهتمهما لدلالعربيُتكحوؽبم، ىوية العربية غَتالعربيُتَبصبيعأيضاااللغة

البالد.

العربية دخلتاللغة فيها. العربية اللغة الذليدرساجملتمع البالد احد اندكنيسيا

ميالدية.كبدأتعليمهاَبذالكالوقت.الزبلواؼبشاكلَبتعليمهاسابعمنالقرفالفيها،

 منذالكالقرفحىتاآلف.

                                                             
                                                                                                                                          7(، 1987)بٌروت: مكتب األصنف، ، الدروس العربية عجاممصطفى الغلٌٌنى،  1
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ساعدللمؤسساتالتعليميةفصارتحاجةؽبممنتطورتكنولوجيااؼبوجودةالىتت

ؼبنكافيريدللوصوؿإىلأىداؼالتعليم.كثَتمناؼبصادرالتعليميةالىت سهلإكتساهبا

كلكناإكتس كعمليا. الىتكجباؼبعلوماتسريعا التعليمية إمساكهاتبإحدلاؼبصادر

التدريس كتاب مازاؿيعٌت كأنو يكوفمهما، بل التعليم باكاجَب َبوماستخدإالذل

 اؼبدرسةاإلبتدائيةكاؼبدرسةالثانويةكاؼبدرسةالعالية.

الرشيدةالدرس كتاب ُب القراءة كخاصة تعليمية، كمواد استخدامها كتاب ىو

اؼبعاىدالعصريةكمعهدكونتورفونورككوإندكنسياكغَتىاكاؼبؤسساتالتعليميةؼبادةالًتبية

ال كتابالدرس ُباإلسالمية، عمر. على تأليفعبدالفتاحصربلك من الرشيدة قراءة

الواقع،كتابالدرسالقراءةالرشيدةىوكتاباؼبستخدمةُبمصرعلىمستولاإلبتدائية

اليتنشرهتاداراؼبارؼ.يتكوفكتاب3الطبعةإ1954نشرتالكتابألكؿمرةُبعاـ

احثةفحصكاحدمنىذهالكمياتىوالدرسالقراءةالرشيدةمنطبسةؾبلدات،لكنالب

صفحةك127اجمللدالثاينكأماالكتباؼبدرسيةالقراءةالرشيدةيتكوفقَتاجمللدالثاينمن

مادةاللقب.60
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التعليم التعلَبيوجدمواد التعليمىالعملية تعريفمواد كأما منييمية. األشياء

.كىيتظهراؼبهاراتاللغويةالىتكجباؼبعلومات،كاألدكاتكالنصوصالىتترتبنظميا

علىالطالبإستيعاهباَبعمليةالتعليم.

اؼبوادالتعليميةاؼبطبوعةىيالعمليةالتعليمية موادالتعليماؼبستخدمةَباأفعموم

كأما منو. اؼبؤلف أفكار حاصل من اؼبعلومات هتيئ الىت اؼبكتوبة اؼبواد ىو الكتاب أك

تلكالعمليةكتابالتعليم.كىواؼبوادالتعليميةالىتكثراستخدامهامنالكتاباؼبستخدـَب

اؼبواّدالتعليميةاألخرل.

كتاب2كتابالتعليمىوأحداألدكاتاألساسيةداخلمؤسساتالًتبيةعلىاػبصوص.

سول التعليم َب كاؼبصادر التعليمية اؼبواّد من ألنو التعليم، نظاـ َب مهّم عنصر التعليم

عل بّد ال اؼبستخدـ كتابالتعليم إختيار التعليمية. الذلديلكواؼبناىج أساساؼبناىج ى

جّيد.أفكتابالتعليملودكرمهّملدلاؼبدرسمهماكافليكوفكتابالتعليمطالبال

عليمَباستخداـكتابالتليومبدكفكتابالتعليمكلكنكجبعاؼبدرسيستطيعأفيعل

 فيها.يةليسهلالعمليةالتعليم

                                                             
                                                                                                                                        236، ص. (2007غوجٌا المعاصرة، )رهانات البٌدا دراسة في قضايا التعلم والثقافة المدرسية،عبد الحق منصف،  2
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ُتكمبلغاؼبوادالتعليمية.اؼبدرسجودكإىليرجىتعليميةَباؼبدرسةالثانويةاؼبشاكلال

كلكن قباح التعليمالتعليم خصوصا اؼبهمة األمور توجد اؼبدرسوف. إىليؤثره دييل الذل

لطالبإىلاكفيؤكدينتعليميًتكزَبأحواؿالطالبالذليم.ككافالعالطالبكمركزالت

كالطالبوفبطلبينالذ اؼبدرسُت بُت العالقة اؼبهمة. اؼبعلومات كمصدر الكتاب دكر

يوصفبالتكافلكتبادؿاؼبنافعكاؼبصاحل.مازاؿاؼبدرسوفحيتاجوفإىلالكتابمذكرةنؽبمَب

النسيافكماالتعليمبلتكوفاؼببادئَبتعليماؼبوادإىلالطالبألّفالكتابالديلكصفة

الكتابإىللتقدًناؼبواداؼبوجودةفيوتقددياصحيحا.ونوحيتاجحدثلدلاؼبدرسُت.

كسيلةالتدريباتلًتقيةاختصاصاؼبدرسُتكلتعليم,ًتقيةجودةالقدسعتاغبكومة

كلكنكإص الكتب. كإجياد اؼبدرس, تنظيم كترقية التعليمية, الوسائل اؼبشاكلالح توجد

ةعبعلالًتبيةاعبّيدة.الكثَتةتوجوإىلاغبكوم

َبتقدًنالتجربةلدلحالعمليةالتعليمية.كتؤثرإّفكجودالكتباعبّيدةتدمعقبا

أىداؼالتعليم.علىعليميةككسائلهاتعُّتالوصوؿالطالب.يكوفالكتابأحداؼبصادرالت

أفالباحثةتالتعليمية.كرأَبعمليةابكسيلةالتعليملدلالطالبكديكنأفيكوفالكت

كتابالتعليميهمَبتطويرالعمليةالتعليمية.كىذايعتمدإىلاختيارالكتابكاستخدامو.

كتابالدراس اػبصائصَباختيار منهايإّف ة كالقياـ: نفسهم التعلم الطالبعلى قدرة
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بالواجباتتدمعالعمليةالتعليميةلدلالطالب.كتوجداػبصائصاألخرلمنوتعٌتكماؿ

 لعناصرَبمضموفالكتاب.كىذاستؤثرأىلزيادةذبربةالطالب.ا

تساعد العناصر إحدل من يعترب الصحيحة اؼبدرسية الكتاب من كإلستفادات

اؼبعلمُتكالطلبةلتحصيلعلىأىداؼالتعليماؼبقركةَباؼبناىجاؼبدرسية.كالكتباؼبدرسية

 3صل.منكسائلاإلرشاداتالىتؽبادكرمسيطرَبالف

كنتائج البحوثاليتتشَتإىلإرتباطقوممتُتالكتاباؼبدرسي من ىناؾكثَت

دراسةالطالب.َببعضالدكؿمثلإندكنسياسجلأفدرجةسبليكالكتباؼبدرسيةعند

الطالبكما بنتائجدراسة ككبَتة إجيابية متبادلة عالقة ؽبا األساسية الطالبَباؼبدرسة

ا ينالوفكتابيقاسبنتائجتقيم الذين كَببرازيلالطالبالفقراء لتعلممستولالدكلية.

 4الرياضياتتشَتكجودترقيةإقبازالدراسةالكبَتة.

كلكنالواقعةَبالًتبية،نصعبأفقبدالكتباؼبدرسيةلدرساللغةالعربيةللمدرسة

علىىذا إالقليال.كيدؿأيضا ماكجدتالباحثةَباؼبتوسطةَباؼبكتبات،فماكجدهتا

إحدلمدارس.

                                                             
3 Dedi Supriadi, Anatomi Buku Sekolah di Indonesia, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), 

hlm.46 
4 Ibid, hlm.46  
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َبإندكنيسيا جدا. مهم الكتاباؼبدرسية إجياد فإف السابقة كيتجلىمناغبقيقة

مليوفدكالأمريكيحددتإلجيادالكتبَباؼبدارس35505ىناؾ2000حىتسنة

 5%منهامنسبويلالبنكالدكيل.37اليت

ةمنآراءالكّتابكفرقهمالذينيرتبوهنادبناسبةمنالعادة,أّفالكتبالتعليميةصادر

اؼبناىج تطبيق ناحية من اؼبقدر اغبقل َب الكتبالتعليمية أنواع كتوجد اؼبقررة. اؼبناحج

التعليمية.فلكلاؼبدرسرخصةالختيارالكتابالذليعربهمناسباحباجةالطالب.

الختيارالكثَتإىلاؼبؤسساتكافتطويرالكتابةبإندكنيسياتطويراسريعا,يعطىا

الكتب أيضا ككذلك إليها. اؼبرادة الكتب أنواع ليجدكا كالطالب كاؼبدرسُت, التعليمية,

التعليميةَباؼبدرسة.

واداؼبناسبةباؼبناىجاؼبسهلةالفهم,كالتعليم.كتتضمنمنإّفاختيارالكتباؼبناسبة

أىداؼالطالب.ىعلؿاؼبقررةكذبعلالطالبمنالداعمُتللوصو

يقدر أف الطالب إىل الكتبإجيادعلىايرجى كسيلة من الصحيحة اؼبعلومات

ليميةع.كلذلكالبّدأفتكوفالكتبالتالتعليميةألنوكجدكاىامناؼبصادرسولاؼبدرس

جديدةالىتتناسببالتقييساؼبقّرر.اكتب
                                                             

5 Ibid, hlm.47 
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 منناحية كلغتها. الكتبتنقسمإىلمضموهنا جودة أفتوجدإّف اؼبضموفالبّد

العملية َب كاتصاليةن. كبَتة القراءة تكوف أف اللغة ناحية من كإّما اؼبناسبة, العلـو تنظيم

أف القراءةكفهمالنصوصإىلنقلاؼبعلوماتمنالكتب.إذف,البّد تُؤثرمهارة التعليمية

تكوفالكتبسهلةنَبفهمالطالبكقراءهتم.

إىل الكتبتؤثر كتوصفكجودة اؼبناىجاؼبوجودة من كىىتطبيق التعليم. جودة

باؼبرف.كسهلالطالبضبلالكتبحىتيقدركاالتعلمَبكّلمكافسولالفصل.كلذلك

البّدإعطاءالدماعبتأثَتأنشطةالطالبَبالتعليم.

لدلمدرساللغةالعربيةإفكتابتعليماللغةالعربيةيستطيعاستخداموَبمصدر

كلكثَتمو التعليمية، كمصدرمكّملاؼبواد موادىا، اعداد كمصدر العربية، التعليماللغلة اد

التعليم يكوفكتابالتعليممصدر كلدلالطالب، العربية. اؼبعلوماتلدلمدرساللغة

عّددة.تالذلسبكناؼبراجعةم

كيإفاختياركتابالتعليمَب أمرىمقبلاداءىا. العربية لكىتعليماللغة رادىذا

يقدرالطالبعلىفهمالكتابفهماجيدا.كاليعتربصحةالكتاببنظراؼبوادبلينظر

ؼبناسبةتطوراؼبعرُبلدلالطالب.
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كتاب استخداـ الطالبَب لدل اؼبعرُّب تطور النفسَب ناحية من النظر البّد

ةأفيكوفبنظرطرؽالتعليمكتقريره.الشكأفكتابالتعليميستخدـكاؼببادئالتوجيه

ىيئةاؼبضموفمنالكتابكأساليبالتخفيضاؼبستخدـيناسببنفستطوراؼبعرُّبلدل

التعليميةناجحةكمؤثرة،تقدرعلىالتشجيعكاإلرادةلدل الطالب.كهبذهتكوفالعملية

الطالبلقراءةالكتاب.

بسإفتطور ببإىلاختالؼمعرُّبللطالبـبتلفمنعالقةالعمربينهم.كىذا

الطالبَب أف الثانوية. اؼبدرسة كالطالبَب اإلبتدئية اؼبدرسة الطالبَب بُت األفكار

اؼبدرسةاألكىلاليزالوفتركيزاؼبوضوعاتالىتتنظركهنا.

منظهور التعليم كالخيلو َبالتعليم. اؼبعقولية الظواىر من اؼبشكلة ظهرتىذه

اؼبعقولةالىتحدثتعلىاؼبشاكل.بعدأفتنتهىاؼبشاكل علىالعملية يدّؿ قبلها،كىذا

صبيع َب العربية اللغة تعليم فحدثتمشاكل التعليم. تطور على الوقتللحصوؿ مركر

احواؿتعليمها،علىسبيلاؼبثاؿ:اؼبناىجالتعليمية،كطرقها،كاساليبها،ككسائلها،كموادىا،

ثَتمناجملتمعإمامنمتخرجاعبامعةكغَتىمكزبفيضها،كاحًتاؼاؼبدرسكغَتذالك.كك

عسواعلىإقبازىذهاؼبسألة.
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كثَتمنكتابالتعليماؼبستخدـَبتعليماللغةالعربيةاليقدرعلىجعلالطالب

العربية.كيرادهبذالكتابأفيسّهلالطالبكيساعدىمتعليمها. الكالـباللغة َبمهارة

الباحثةبالبحثل وجدىيكلكتابالتعليممؤثرا.كهبذهتقـو

الذم اغبديث كغَت النقصاف جيد ألف الرشيدة القراءة كتاب َب بالبحث كيراد

داراؼبعارؼ،كألفوعبددالباحثةربليلالكتابالذمطبعيناسببالتقيساؼبقرر.كؽبذهتري

استخداموَبالفتحالصربكعلىعمرربتاؼبوضوعالقراءةالرشيدة.ككافىذاالكتابكثَت

كتقرر العالية. كاؼبدارس الثانوية كاؼبدارس اؼبعاىد من تعٌت اإلسالمية اؼبؤسساتالتعليمية

 رس قراءة الرشيدة الجزء الثاني "تحليل كتاب دالباحثةموضوعالبحث،كىو"

 ب. تحديد البحث

تحددالباحثةالبحثكثَتمنالوادالتعليميةَبكتاباؼبطالعةالقراءةالرشيدةاعبزءالثاىن.ف

 عنطرؽالتهييئ،كاؼبضموف،كالطرؽاؼبوجودةَبكتاباؼبطالعةالقراءةالرشيدةاعبزالثاىن.

 ج. أسئلة البحث

 منتوضيحخلفيةالسابقةفأسئلةالبحثمنىذهالرسالةفبايلى:

 القراءةالرشيدةاعبزءالثاىن؟درسماىوكتابال .1
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 ؟اعبزءالثاىنالقراءةالرشيدةالدرسابَبكتضموفاؼبتقدًنكيف .2

الرشيدكتابتقدًنىل .3 عيارمستعماؿمنحيثصاغبيةيناسبدبالدرسالقراءة

 ؟اؼبضموف

 ف البحثاد. أهد

أماأىداؼالبحثمنىذهالرسالةفبايلي:

 القراءةالرشيدةاعبزءالثاىندرسكتابالؼبعرفة .1

 اعبزءالثاىن.لقراءةالرشيدةاالدرسَبكتابضموفاؼبتقدًنؼبعرفة .2

عيارمستعماؿمنحيثصاغبيةيناسبدبالدرسالقراءةالرشيدكتابتقدًنؼبرفة .3

 اؼبضموف.

 ه. فوائد البحث

أمافوائدالبحثمنىذهالرسالةفبايلي:

 الفوائدالنظريةىياغبصوؿعلىالنظرياتاعبيدةَباستخداـكتابالتعليم. .1

 ييفيدللمدرسكاؼببادئَبتنظيمكتابالتعليم.الفوائدالعمليةى .2

إفادةاؼبدرسلتنظيماؼبناىجالتعليمية. .3
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عسىكىذالبحثيزيداؼبعلوماتَبصبيعاألحواؿ,كىوفبايلى:

إعطاءاؼبداخالتللباحثةكاؼبطّبععنمزيّاتكتابالتعليمكنقصانوكتابالقراءة .1

 الرشيدة.

 ثةكالقرّاء.كوفاؼبعلوماتاللغويةللبح .2

 و. هيكل البحث

يتكوفعرضالرسالةعلىطبسةأبواب.سيأتىبياهنافبّايلى:

البحث, كأسئلة البحث, كربديد البحث, خلفية من تتضمن الىت اؼبقدمة الباباألكؿ:

كأىداؼالبحث,كفوائدالبحثكىيكلالبحث.

ال اإلطار تعريفاالبابالثاىن: من يتضمن الذل كتعريفكتابالدرس،لتحليلنظرم ،

تعريفالقراءةالرشيدة،كتعريفالكتبالدراسية)اؼبطالعة(،كإجراءربليلالكتبالدراسية،

كعرضالكتبالدراسية،كاستحقاؽاؼبضموفَبالكتبالدراسية،كدراسةالكتب.

البحث طرؽ الثالث: البحثالباب كمفعوؿ البحث, نوع من يتضمن كالىت مصادر,

 ,كأساليبصبعالبيانات,كأساليبربليلالبيانات,كأساليبتأكيدصحةالبيانات.البيانات
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.منالنتائجالعامةكالنتائجاػباصةالبابالرابع:كصفالبياناتكنتائجالبحوث,نتضمن

الباباػبامس:االختتاـ,يتضمنمناػبالصة,كاالقًتاحات.
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 الباب الثانى

 ظرىناإلطار ال

 ف التحليلتعري . أ

تفعيالكاؼبعٌتفيو-يفعل-ربليالعلىكزففعل-حيلل-ربليلمصدرمنحلل

6.تعفن

كعالقة نفسها النظرلَبجزء مناؼبوضوعكإعادة التحليلمنأجزاءـبتلفة التحليلىو

األجزاءللحصوؿعلىالفهمالصحيحكفهماؼبعٌتالكلى.

 تعريف كتاب الدرس   . ب

اهلل عبد ناصر قاؿ أساسإعدادكما اهللُبكتاهبما عبد اغبميد عبد الغاىلك

الكتاباألساسيلطالب أفالكتاباؼبدرسيىو لغَتالناطقُتبالعربية الكتبالتعليمية

يصحبومنموادتعليميةمساعدة،كاليتتألفمنقبلاؼبختصصُتُبالًتبيةكاللغة، كما

                                                             
  .29. ص 2007سورباٌا.مكتب فرورسٌف.الطبعة األولى.عربٌة.  -أحمد ورسون منور, معجم المنور إندونسٌا 1

 9.ص(،1991،دارالغاىل:رياض)،لتعليميةلغَتالناطقُتبالعربيةأساسإعدادالكتباناصرعبداهللالغاىل.2
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معُت،ُبمرحلةمعينةبلُبصفدراسيكتقدـللدارسُتلتحقيقأىداؼمعيةُبمقرر

7معُتكُبزمنؿبدد.

الكتابالدرسيعتربإحدلالوسائللتطبيقاؼبنهاجكتنفيذكيشًتؽمعالوسائلكاػبربات

أدكات من أداة الدرس كالكتاب اؼبنشودة. الًتبوية األىداؼ لتحقيق األخرل كاألنشطة

الت يعرضألساليب أف كالبد الذاٌب، تفكَتيةالتعلم قضيا كيعرض عليها كيشجع فكَت

كتعميقمدلتعلمهمإىلجانب تساعدَبتقوًنتعلمالطلبة كنشاطاتختامية إبداعية

8التسلسلاؼبنطقىكاالىتتاـباعبانبالنفسيمنخالؿالقيمواالذباىاتاإلسالمية.

تستخاإل التعليمية الوسائل كتابالدرسىى أف يركف اآلخركف العلماء اؼبدارسف دمها

كاعبامعاتألخلالدماععلىالربامجالتعليميةَبالتعاريفاغبديثةكالعامةمنالفهم.

لح،فأرلخيتلفعناؼبعٌتالشائعاؼبألوؼؽبذااؼبصطإفمصطلحالكتابالدرس

المنمادتواألساسيةفحسب،بلكذلكمناؼبواداؼبساعدةأفيتألفالكتابالدرس

                                                             
 

 
 78( ص. 2003رق تدرٌس التربٌة اإلسالم، ) عمان: دار الشروق للنشر والتوزٌع، الشمري ع، ط 8
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بالتمارينالتحريريةككتابالتمارينالصوتيةككتاباؼبطالعةاؼبتدرجةككتابكاؼبعجم،ككتا

9االختباراتكمرشداؼبعلم.

الكتاب أف منالدرسكيرلاؼبؤلفاف يصحبو الكتاباألساسىللطالبكما ىو

موادتعليميةمساعدة،كالىتتؤلفمنقبلاؼبتخصصُتَبالًتبيةكاللغة،كتقدـللدارسُت

قأىداؼمعينةَبمقركرمعُت،َبمرحلةمعينةبلَبصفدراسىمعُتكَبزمنلتحقي

.ؿبدد

ذىبؤكت ما اؼبفهـو ىذا إفَبتعكدالباحثة ؼبفهمالكتابالدرسَبقوىل: ريفو

اؼبعرفةالكتابالدرس يشملـبتلفالكتابكاألدكاتاؼبصاحبةالىتيتلقىالطالبمنها

اؼبعلمَبا التسجيلكاؼبذكراتكاؼبطبوعاتالىتكالىتيوظفها لربنامجالتعليمىمثلأشرطة

توزععلىالطالب،ككراسةالتدريبات،ككراسةاإلختباراتاؼبوضوعيةكمرشداؼبعلم.

كاؼبعلوماتالىتتصدرمن كرأأندلفرستوكعنكتبالتعليمكتباتتضمنمنالعلـو

كيستخد اؼبناىج, َب توجد األساسى َباالستيعاب اؼبؤسسات صبيع َب الطالب مها

10التعليم.

                                                             
(، 2007)أفرٌقا الشرق،  دراسة فً قضابا التعلٌم والثقافة المدرسٌة،عبد الحق مصنف، رهانات الداغوجٌا المعاصرة، 4 

 236ص. 
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منأراءالعلماءالسابقةعنتعريفكتابالدرس,استخرجمنالتخليصأفكتاب

متكاملةن الدرسكتبتوجوإىلالطالبَبكلاؼبراحلالتعليميةكتتعلقبكلدرسنفسها

بالوسائلالتعليميةللدماععلىسَتالربامجالتعليمية.

اآلتى:الدرسكيشملالكتاب

)أ(كتابالطالباألساسى.

)ب(مرشداؼبعلم.

)ج(كراسةالتدريبات.

)د(اؼبعجم

)ق(كتاباؼبطالعةاإلضاَب.

 )ك(الوسائلالسمعيةكالبصرية.

كفيمايلىنتاكؿكلعنصربالتفصيل.



                                                                                                                                                                              
10

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Diva 

Press,2012). Hlm 168. 
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 ) أ ( كتاب الطالب :

استيعا يغرض الدراسُت، على يوزع الذل األساسى الكتاب كأداءىو مادتو ب

االختبارالنهائفيو،حبيثنتوقعمنوأفحيققأىدافواللغويةكالًتبويةكالنفسيةكالثقافيةَب

اؼبدةالزمنيةاؼبقررةلو.

كيشتملىذاالكتابعلىعددمنالدركسأكالوحدات،صيغَبقالبنثرلأك

11كثقافية.شعرلأكحوارل،كاستندمؤلفوعلىأسسلغويةكتربويةكنفسية

عرضو طريقة َب خيتلف كما آلخر، تعليمى مستول من ىذالكتاب كخيتلف

للموضوعاتكفقسنالدراسكعمرهالعقلىكمدلخربتوالسابقةباللغة،كباعبملةخيتلف

َبمقركئيتومنحيثالسهولةكالصعوبةللمرفداتكالًتاكيبكفقاألىداؼاؼبهاريةاللغية

الىتمنأجلهاألف.

 ب ( مرشد المعلم) 

رشدهكيعينوعلىاستخداـكتابالطالببطريقةىوالكتابالذليزكداؼبعلمكي

سليمةكمفيدةحيثيبُتلواآلتى:
                                                             

 10.صكعبداغبميدعبداهلل،نفساؼبرجع،ناصرعبداهللالغاىل 11

 



26 
 

 الطريقةالىتألفعليهاالكتاب،كاؼببادلءالىتاستندالتأليفإليها. -1

 اؼبستولالتعليمىاؼبوضوعلوالكتاب. -2

 نوعالدارسُتاؼبوجوإليهمالكتاب. -3

)د(اؼبهاراتكالقدراتكاؼبيوؿكاالذباىاتالىتيسعىكتنميتهالدلالدارسُت.

 طريقةالتدرسياؼبناسبة. -4

 كيفيةاستخداـاؼبفرداتكالًتاكيبعلىكجواؼبطلولب. -5

أمثلة -6 مع كالتوضيع بالشرح الطالب كتاب دركس من كاملة مناذج تقدًن

 إضافية.

 .تقدًنمناذجمنالتدريباتاإلضافية -7

الطالب -8 يرشد أك بنفسو اؼبعلم إليها يعود أف ديكن الىت باؼبراجع تزكيده

 بالرجوعإليها.

 12تزكيدهبأساليبالتقوًن. -9

                                                             
 15(، ص.1962،)القاهرة: األنجلو  الكتاب المدرسىأبو الفتوح رضوان واخرون،  12
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كيبُتطعيمةأفللمرشداؼبعلمخصائصىي:

)أ(أنومرشدلكتابمعُتدبعٌتأنواليصلحأللكتابلتعليمالعربيةللناطقُت

بغَتىا.

لم،بللوحدكديتحرؾفيها.)ب(اليغٌتعناؼبع

األساليب من ؾبموعة حيول أنو دبعٌت التطبيقية، الصبغة عليو تغلب ) ج (

كاإلجراءاتالعمليةالالزمةلتنفيذدركسمعينة.

الكتابدكركفائدةالغٌتعنها،كتزدادأمهيتومعاؼبعلمغَتاؼبؤىل كؽبذا

أـغَتعرىب، كلغوياسواءكافعربيا فهوحباجةليستفيدمناألساليبكالطرؽالىتتربريا

تعينوعلىشرحاألصواتكاؼبفرداتكالًتاكيباللغوية،باإلضافةإىلأنوَبحاجةليعرؼ

أساليب أمهية َبالدارسُتكمنٍبتظهر أفيغرساذباىاتو إىلألمدلاستطاعاؼبعلم

التقوًن.

)ج(كراسةالتدريبات:
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م ؾبموعة عن عبارات الكتابىي دبادة كاؼبرتبطة اؽبادفة، اللغوية التدريبات ن

األساسىللطالبمعإضافةبعضالتدريباتالىتيتوقعأفيسأؿفيهاالطالب،كىىربتول

علىأسئلةمتنوعةاؽبدؼيطلبمنالطالبحلهاكمراجعتهامعاؼبعلمَبالفصل.

البعلىربسُتكتنميةهتدؼىذهالكراسةإىلإعطاءمزيدمنالفرصلتدريبالط

13مهاراهتماللغوية،كتعزيزمفرداهتمكتراكيبهماللغويةالىتًبتعليمهاَبالدركسالسابقة.

كينبغىأفتزكدىذهالكراسةبتعليماتحبيثتشتملعلى:

 بيافاؽبدؼمنها. -1

 كيفيةاستخدمها. -2

 بيافالعالقةبينهاكبُتالكتاباؼبدرسى. -3

تكوفربريرية)مكتوبة(كإماأفتكوفمنطوقة)شفهية(فإذاكالتدريباتىذهإماأف

كانتالتدريباتالتحريريةكىىربتولعلىأسئلةمكتوبةجييبالطالبعليهاربريريا،إما

َبنفسالكراسةكذلكبًتؾمكافخاؿعقبالسؤاؿ،كإماأفتكوفاإلجابةَبكراسة

إضافية.
                                                             

13
ك سعود عمادة شؤن المكتبات، ،)الرٌاض: جامعة الملالكتاب المدرسى لتعلٌم اللغة العربٌة لألجانبعبد العزٌز برهام،  

 21(، ص. 1400
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الكراسةالىتيعمالًتكيزفيهاعلىاعبانبالصوتىأماكراسةالتدريباتالصوتيةفهى

للغةكيعمتدريبالطالبعليهاشفيها،فاللغةمنطوقةقبلأفتكوفمكتوبة.

لكالتمارينالصوتيةالىتتستخدـَبضلالوسائلالىتتعُتعلىربقيقتكمنأف

14ـبترباللغةأكحىتَبالفصلأكبالبيتباستعماؿاؼبسجلالعادل.

يةد(كتابالقراءةاإلضافى)

ىوالكتابالذليشتملعلىنصأكؾبموعةمنالنصوصكتابالقراءةاإلضاَب

كالثقفى احملتولالعلمى الًتاكيبأك حيثاؼبفرداتأك من سواء قىصعوبتها، اؼبتدرجة

َبكيستهدؼىذاالنوعمنالكتبتدريباؼبتخرجُتَببرامجتعليمالعربيةعلىاالستمرار

تنميةمهاراهتماللغويةكزيادةمعلوماهتمعنالثقافةالعربيةكاإلسالمية.

الدارسوف، تعلمها الىت كالًتاكيب اؼبفردات تثبيت إىل الكتاب ىذ يهدؼ كما

باإلضافةإىلتنميةقدراهتمعلىاالستقالؿَبالتحصيلألنويعطىالدافعالستمرارالتعلم

الذاتكالتثقيفالعاـ.

                                                             
14

محمود النقاقة، الكتاب األساسى لثعلٌم اللغة العربٌة للناطقٌن بلغات أخرى،)مكة المكرمة: معهد تعلٌم اللغة العربٌة  

   268(، ص. 1403جامعة أم القرى، 
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منكينبغ اللغوية كتراكيبو كَبمفرداتو العلمية، الكتابالتدرجَبمادتو ىَبىذا

تناكال اللغة مهارات يتناكؿ أف ينبغى كما كالعقيد، كالتبسيط كالصعوبة السهولة حيث

منطقيا،دبعٌتأنويركزعلىاؼبهاراتاألربع،بادئاباالستماعٍباغبديثٍبالقراءةفالكتابة.

بالتعليمفبايلى:أّماأىداؼكت

 كوفاؼبراجعأكاؼبصادرلدلالطالبَبالتعليم. .1

 كوفالتقوًنفيو. .2

 كوفاألداةؼبساعدةاؼبدرسُتَبالقياـباؼبناىجَبالتعليم. .3

 كوفتقريرالطرؽالتعليميةكاسالبهاالىتيستخدموهنافيو. .4

 كوفالوسائللًتقيةاؼبهنةكاؼبكتب. .5

,منها:15ادئالىتكجباىتمامهاَبتنظيماؼبوادرألكستورالرضبنأفاؼبب

 مساكةالصيغالىتهتمزسرعةالتعليملدلالطالبحىتجيبالقياـبالتعلممعا. .1

علم .2 ناحية َبالتعليمألفمن اؼبهمة مناألمور هبا الصيغَبالقياـ غَتمساكة

 النفسىسُتجعلتلكالصيغكاضحةن.

                                                             
15

Was’tur Rohman, Kontinuitas Pelajaran Bahasa Arab Di Tingkat Madrasah 
Tsanawiyah Dan Madrasah Aliyah: Telaah Materi Qowaid Buku Pelajaran Bahasa Arab 

Karya Dr.Hidayat,skripsi,(Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,2005).Hlm 21-22. 
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 لىتالبّدأداؤىامعّيةن.الصيغتوصفباؼبزافمناألمورا .3

 التقدـَبإيضاحالقواعدالعامةقبلإيضاحالقواعداػباصة. .4

 التقدـَبتعليمالقواعدالقليلةقبلتعليمالقواعدالطويلة. .5

 التقدـَبتعليمالقواعدالبسيطةقبلتعليمالقواعدالكاملة. .6

 ردة.التقدـَبتعليمالقواعداؼبرتبةقبلتعليمالقواعداؼبستط .7

 التقدـَبتعليمالقواعدالنافعةقبلتعليمالقواعدغَتالنافعة. .8

 االىتماـبًتتيبعرضاؼبوادمنناحيةالراتيبَبنيلها. .9

أمااؼبعايَتالشكليةالصادرةمناألشكاؿاؼبوجودة,كإفالتقريراتالداخليةتصنعها

16ؾبالستنميةالتعليميةىىفبايلي:

 لكتابة.معايَتاألكراؽَبا .1

 ج.ـ.23إىل1555استعماؿاألكراؽعلىاؼبيزاف 

 12-11استعماؿاػبطعلىكليربلأكتيمسنوركمافعلىاؼبيزاف. 

 155الفضاء. 

 معايَتكمالةالكتبالتعليمية,فبايلى: .2

                                                             
16

 Standar Format Buku Ajar, https://Isd.telkomuniversity.ac.id,  diakses  pada tanggal 22 

maret jam 9.54 pagi 

https://isd.telkomuniversity.ac.id/
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 معايَتىيكلاألبواب,فبايلى: .3
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 ج. تعريف القراءة الرشيدة
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17 Ibid,hlm.2. 
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فتاحصربلكعلىعمر،للطالب،بالضبطكامل،مؤلفكتابالقراءةالرشيدةىوعبدال
اختالؼكتابالقراءةالرشيدةمعكتاباألصفارالىتتستخدـالضبطغَتكامل،الثاين

ىذالكتابربدثعنقيمةاغبياة.

معهد َب التدريس عملية بو يتمسك الىت ىو الرشيددة القراءة كتاب
العربيةبشكلسباـ،كتصدرعادةُبسنة باللغة ـ،1926العصريةكىيمكتوبة

ككتابالقراءةالرشيدةمنالكتباغبديثةألهنامكتوبةمنعبدالفتاحصربلكعلى
 على كربتول فصل6عمر إىل األكؿ فصل من الرشيدة القراءة كتاب كتب.

ىذا حيفظوف الطالب عادة ألهنا "اؼبطالعة" الكتاب ىذا أيضا كظبيت السادس
بس لغة الكتابباستعماؿ كاف . يـو منالكتابكل ككذالككثَت كسهولة. يطة

18القصةتتعلقعلىذلكالكتاب.

عملية َب الكتاباؼبستخدـ ىو الثاىن اعبزء الرشيدة القراءة ككتابالتعليمى
اللغة تعليم َب اؼبدرسوف يستخدمو كىو اغبياة َب كحكم قيم فيو العربية اللغة تعليم

 كالعالية كالثانوية اإلبتدائية اؼبرحلة من للمؤساسةالعربية استخدامو كثَت كىذالكتاب
التعلميةاإلسالميةإمامناؼبعاىدكاؼبدارساإلسالميةَبالعامل.

أغراضكاألخطاءالشائعةُبدرسكتابالقراءةالرشيدة:

                                                             
فعالٌة استخدام كتاب القراءة الرشٌدة لترقٌة مهارة القراءة فى المدرسة المتوسطة اإلسالمٌة  الرسالة قرة األعٌن،  18

ة والتعلٌم فى قسم تعلٌم اللغة العربٌة جامعة موالن مالك إبراهٌم ، )باسوروان, الرسالة لكلٌة علوم التربٌالحكومٌة باغٌل باسوروان
 (2016اإلسالمٌة الحكومٌة مالنق، 
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إفالغرضمندرسكتابالقراءةالرشيدةىوتعويدالتالميذفهممايقرؤكفمن
كدأكمشقة،ٍبجودةالنطقكحسناالقاءالكتبكغَتىافهماجيداسريعامنغَت

حىتيسهلعلىالسامعأيضافهماآلراءكاؼبعايناليتترادتوصيلهاإليها.

 الكتب الدراسية/ المطالعةتعريف . د

كىيمنالوسائل19اؼبطالعةىيمفتاحالوصوؿاىلـبتلففركعاؼبعرفةاإلنسانية،

كاؼبستم الذاٌب، التعلم لتحقيق مواكبةاألساسية من سبكنهم ألهنا اجملتمع، أفراد لكافة ر

األحداثالعاؼبية،كذبديدمعلوماهتمكتطويرىابصفةمستمرة،باإلضافةاىلتوسيعآفاقهم

 20.العلمية،كبناءشخصياهتماؼبستقلة

كالتعودعلىاؼبطالعةليسباألمرالسهلكالاؽبُت،حيثاهناعمليةتدرجييةشديدة

كىيمهارةالتعقيد اليتربيطبالقارئ، العواملكالظركؼاػبارجية من دبجموعة كتتأثر ،

حيثأفالتعبَتكالقراءةكالكتابة–شديدةاالرتباطبالتعليمالذميتلقاهاألفرادُباؼبدرسة

مهاأىماؼبهاراتربرصاؼبدرسةعلىإكساهبمللتالميذُبالسنواتاالكىلمنالدراسة،

يتهمُبعمليةالتعلمكاكتساباؼبعارؼفيمابعد.نظراألمه

 

                                                             
 

197(،ص.2006)مصر:دارمكتبةاألسرء،أدباألطفاؿُبمواجهةالغزكالثقاُب،فهمياغبقاجي، 20
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 أهمية المطالعة 

يعتقدأغلبيةاؼبربُتأفمسؤكليتهمتقفعندحقتعليماألطفاؿالقراءةكإكساهبممهاراهتا

اآللية،ُبحُتأهناجيبأفتتعدلاىلغرسحبالقراءةُبنفوسالتالميذ،كذلكبتنمية

 الدائم كاىتمامهم اؼبدرسيدكافعهم إطارىا من القراءة بإخراج اال يتم لن كىذا بالقراءة،

الذاتية ؼبختلفاألغراض،للوصوؿإىلؾباالتأكسعللتنمية الضيق،كتوسيعاستعماؽبا

كربقيقالتعلمالذاٌبمنخالؿالكتبكالقراءةالفردية.

األمهي اغبايلكبو ُبعصرنا الًتبية العلماء توحدتنظرة اليتتكتسيهالقد البالغة ة

القراءةُبالوسطاؼبدرسي،نظرالكوهناأساسالعمليةالتعليمية،كالوسيلةالفعالةاليتسبكن

التلميذمنالتحصيلكاكتساباؼبعرفةكاغبصوؿعلىاؼبعلوماتُبـبتلفاؼبوادالدراسيػػػة،

القراء على كالقدرة الدراسة ُب النجاح بُت قوية عالقة إفكتوجد اؼبربوف حيثجيمع ة،

التلميذالناجحُبالدراسةغالبامايكوفقارئاجيداماىراكالعكسصحيح.

كتعتربالقراءةأيضابالنسبةللتلميذمنأحسنالوسائلللحصوؿعلىاؼبعلوماتمن

يو،أكـبتلفاؼبصادراؼبتوفرةُبؿبيطالتلميذ،سواءكافذلكللتعلمأكللتسلية،أكللًتف
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كتركم الواسعة، أبوابالثقافة أمامو تفتح حيثأهنا مفيد، كقتالفراغُبعمل لقضاء

21تعطشوللمعلومات،كماإهناتساعدهعلىحلاؼبشكالتاليتتعًتضوُبحياتواليومية.

 الدراسيةإجراء تحليل الكتب ا . د

بليريدأفيعر أفاؼبدرساحملًتؼاليستخدـكتابالدرسفقط, ؼمنايبةطبعا

اؼبواد للمدرسأفيبحثمناسبة البّد كتابالدرسبالوصوؿإىلأىداؼالتعليماؼبقررة.

علىاؼبدرس منأجلذلك, إىلالتعليم. كالدماعمنكلها ككسائلها, ,كالطرؽالتعليمية,

 احملًتؼحبثكتابالتعليمقبلاستخدامهافيو.

كتب الدراسيةال . عرضه

ّدللمواداؼبعركضةتصدرمنالتطويرالواضح,كالعملية.كالقدرةَبكتبالدراسيةالب

علىمسؤكليتهاأكادميةن.منناحيةاألساليب,مصدرالعلمىيتكوفإىلصحةاؼبواد,

 22كؾباؽبا,كدماعها.

                                                             
21

  198نفس المرجع. ص.  
22

Suyatno,dkk, Keefektifan Buku Pelajaran, hlm.11. 
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كلاؼبفهومات,كالتعاريف,كالرموز,كاغبكم,كغَتىاالىتتعرضَبكتبالتعليمأف (1

ابةمنظورةبوجوداؼبناسبةبُتاؼبضموفكالتعاريفتوجدتكوفمصيبةن.كىذهاإلص

 َبالدرساؼبعلق.

كافتكوفاؼبواداؼبعركضةحقيقيةن.زحقيقتهامنظورةبأّفعرضهاقادرعلىاؼبمارسة (2

 كاؼبدلولةَباغبياةاغبقيقة,

كتاب (3 َب اؼبعركضة كغَتىا كاغبكم, كالرموز, كالتعاريف, اؼبفهومات, تكوف كأف

علىالتعلي َباػبطواتالىتتقدر تنظر الربامج إصابة كاف اؼبصيبة. الربامج من م

 ربقيقهاعلمّيا.

جبانبؾباؿاؼبوادتوجوإىلاؼبؤشرات,منها:

االختصاصكاالختصاص (1 دبعايَت مناسبا التعليم كتب َب اؼبواد تعليق يكوف أف

 األساسىتوجدَباؼبناىج.

منا (2 كتعميقها اؼبواد حّر يكوف االختصاصأف معايَت َب اؼبوجود باؼبضموف سبُت

 كاالختصاصاألساسى,كعدـاغبدثمنإعادةاؼبوادمتعددةن.

جبانبدماعاؼبوادتوجوإىلاؼبؤشرات,منها:
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1) .  كجودعرضاؼبواداؼبناسبةبتطورالعلـو

كاألمثاؿ, (2 األحاديث, َب تنظر الىت الصحيحة الشركط جيمع عرضاؼبواد كجود

 اؼبعركضة.كالتدربات

 كجوداؼبعلوماتاؼبنتجة. (3

 كجودعرضهايقدرعلىتشجيعإرادةاؼبعرفةلدلالطالب. (4

 كجودعرضهايقدرعلىتطويرشجاعةاغبياة. (5

23ككجودعرضهايقدرعلىاؼبعلوماتاالجتماعيةكالثقافية. (6

إّففوائدكتبالتعليمىىفبايأتى:

 ناىجألهناتُنظمباؼبناىجاؼبقررة.مساعدةالكتبإىلاؼبدرسُتَبالقياـباؼب .1

 كوفالكتباؼببادئَبتعيُتالطرؽالتعليمية. .2

 تسهيلالطالبَبمراجعةالدراسةكاالستمرارإىلالدرساعبديد. .3

الوقت .4 إىل اؼبركر التخفيضديكن يوجد كإف السنواتاآلتية الكتبَب استخداـ

 الطويل.

                                                             
23 Ibid,hlm.16 
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 قباؼبناىجاؼبقررة.إصباؿالكتبيدؿعلىاؼبساكةفيماتتعل .5

اؼبدرسوف .6 كاف مهما اؼبرتبة الفصوؿ َب الدراسية االستمرارية تعطى الكتب أّف

 متغَتين.

الكتبال .7 اؼبدرسهباَبمركردراسيةأّف يقـو تعطىاؼبعلوماتكأحسنالطرؽإذا

 السنة.

 كتب الدراسيةالو. استحقاق المضمون فى  

َبكتبالتعليمالىتكجباىتمامها,منها:توجدثالثةمؤشراتَباستحقاؽاؼبضموف

مناسبةتعليقاؼبواددبعايَتاالختصاصكاالختصاصاألساسىتوجدَباؼبناىجمن (1

 درسالتعليماؼبعلق.

 تدقيقاؼبواد (2

 اؼبوادتدمعالعمليةالتعليمية. (3
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أفأفكتبالدراسيةاللغةالعربيةحاصةالزبلومناؼبعيناتاؼبتنوعةالسابقة.لذلك

تعليم بكيفية تتعلقأيضا أهنا كؽبذا نفسها. العربية باعبوانبَبتعليماللغة تكوفمناسبةن

 24اللغةالعربية,كمكافتعليمها,كطرقهااؼبستخدمة.

الكتب كأساسلتحديد األدكاتديكنأفتستخدـ ىذه للكتباؼبدرسية، مقيم

القياسية كتاب ُب خاطئة أك تستخدـىذه ؼبؤلفالكتاب، .صحيحة أف ديكن األداة

كبالتايلفإفالنتائجالربيدعناؼبعايَتالوطنية الكتباؼبدرسية أككتابة كأساسلتطوير

للمعلمُت،كىذاالصكديكناستخدامهاكأساسلتحديدالكتاب للتعليمككالةالتوقعات.

.عليماؼبدرسياؼبناسبأكملتستخدـمنأجلالتعلمكخباصةعلىمستولكحدةالت

:علىالتوايل،كصفتالعناصراألربعةللجدكلكمؤشراتالفرديةأدناه

احملتول /احملتولتقييمإمكانية .أ

ُبؿبتوياتبشأفجدكلكتابأكاؼبوادالتعليمية،كىناؾثالثةمؤشراتالبد

:منمعاعبتها

.يتفقمعكصفمادمالكفاءةاؼبعياركالكفاءةاألساسية .1

                                                             
 98(, ص.  1984)القاهرة: دار الثقافة، ،تصمٌم منهج لتعلٌم اللغة العربٌة لألجنابفتح على ٌونس،   24
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مؤشرات توجيو األساسيةيتم كالكفاءة اؼبعيار الكفاءة مادم لوصف فقا

:للمسائلالتالية،كىي

اؼبادةاؼبعركضةُبالكتباؼبدرسيةعلىاألقلتشمل .اكتماؿاؼبواد .أ.

للموضوعضمننطاؽاليتتدعمربقيقالكفاءة صبيعاعبوانباؼبادية

الدراسية اؼبناىج ُب صيغت اليت األساسية كالكفاءة مناؼبعيار

منحيثاكتماؿاؼبوادالواردةُبالكتاباؼبدرسي.اؼبوضوعاتاؼبعنية

.تلبيةبالفعلمعايَتالكفاءةكالكفاءاتاألساسية القراءةالرشيدة

اتساع اؼبواد عرض .ب. مها أمرين، تشمل اؼبواد ىذه نطاؽ اتساع

ُب الواردة التدريب كمناذج كاإلجراءات كاؼببادئ كالتعاريف اؼبفاىيم

الكفاءة معايَت ربقيق دعم إىل حيتاج ؼبوضوع كفقا اؼبدرسية الكتب

كاالختصاصاألساسي،فضالعنعمقمناؼبواد،دباُبذلكالعينات

اغبقائق عن يقل ال ما تصفجوىر اليت الكتباؼبدرسية ُب كاؼبواد

كاالختصاص الكفاءة معايَت ُب الواردة كالنظريات كاؼببادئ كاؼبفاىيم

كفقا.سياألسا ىي اؼبدرسي الكتاب ُب اؼبواد اتساع حيث من
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كالكفاءات اإلقباز معايَت يدعم الذم للموضوع لالحتياجات

.األساسية

ىلاؼبادةاألك :جوانبمنعمقىذهاؼبوادتتضمنأمرين .ج.عمقاؼبادة

الواردةُبنصالكتابحيتومعلىتعليلذاتالصلةاؼبفاىيمكالتعاريف

كاؼببادئكاإلجراءاتكاألمثلةكالتدريبللطالبلتحديدكشرح،كديكن

أكفكرة،إعدادالصيغةأكالصيغ،كتطبيقاؼبعرفةكفقا أفربددمفهـو

كصف ىو كضعتكالثاين قد كاالختصاصاألساسية الكفاءة ؼبعايَت

اؼبوادجيبأفتطابقاؼبعرفيةكالوجدانية،كطالبالنفسيالكفاءةاؼبعيار

األساسية اؼبدرسي .كالكفاءة الكتاب ُب اؼبواد من عمق حيث من

القراءةالرشيدة.

.دقةاؼبسألة2

:يتمتوجيودقةاؼبؤشرمناؼبوادُببعضاؼبؤشراتأدناه،كىي

دقة .أ كالتعاريف اغبا .اؼبفاىيم ىذه الكتبُب ُب اؼبواد تعرضىذه أف جيب لة،

كينبغيصياغة .اؼبدرسيةبدقةلتجنباألخطاءاليتارتكبتفهمالطالبللمفاىيم
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اؼبفاىيمكالتعاريفالواردةُبالكتباؼبدرسيةكفقالذلكلدعمربقيقالكفاءةاؼبعيار

 .كالكفاءةاألساسية

الدقة .ب اس.مبادئ يتم اليت جانبكاحد ىو النظريةكاؼببدأ لبناء ُب .تخدامها مبدأ

 .الكتاباؼبدرسيكضعتبدقةحىتالتسببتفسَتاتمتعددةللطالب

جيب .اإلجراءاتىياػبطواتاليتجيبازباذىالتحقيقىدؼمعُت .دقةاإلجراء .ت

أفتصاغاإلجراءاتُبالكتباؼبدرسيةلبدقةحىتيتمكنالطالبالذبعلأخطاء

 .منهجية

التوضيحيةدقةمناألمث .ث ،مبدأ،أك .لةكالوقائعكالرسـو ُبالكتاباؼبدرسي،مفهـو

بدقة التوضيحية كتعرضالرسـو كاغبقائق، بأمثلة، توضيح ينبغي  .الصيغة كالرسـو

 .التوضيحيةاليتتساعدعلىربسُتفهمالطالبللكتاب

أيضاعلمباإلضافةإىلدقةبعضماسبق،فإفدقةُبىذهاؼبسألةىو .مسألةدقة .ج

 25.كينبغيتقدًناؼبشاكلاؼبطركحةُبالكتباؼبدرسيةبدقة .جدامن

دقةىذهاؼبواد،سواءدقةاؼبفاىيمكالتعاريف،كمبدأدقة،دقةاإلجراء،دقةالعينة،

التوضيحية،فضالعندقةىذهاؼبسألةُبالكتباؼبدرسيةربتاجإىل كاغبقائقكالرسـو

                                                             
25 Masnur Muslich, Text Book Writing,, hlm. 294 
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بشكلصحيح فيها الذمًبدي .النظر الكتاباؼبدرسي ُب اؼبادة ىذه استخداـ كن

 .تقدديوُبشكلجيددقيقةكماُبكتابلعمليةالتعلمللطالب

 عماؼبوادالتعليمية .2

كالتكنولوجيا .أ العلـو لتطوير الكتب .االمتثاؿ ُب اؼبادة تكوف جيبأف

بألنوبعدذلك،ديكنللطال .اؼبدرسيةكفقالتطورالعلمكالتكنولوجيا

كالتكنولوجيا  .فهماؼباديةتطويرمتكيفللعلـو

ُبىذهاغبالة،كاستخداـإشارةيتميز .حداثةميزات،كاألمثلةكاؼبراجع .ب

طبس آخر اإلحالة باستخداـ اؼبدرسية الكتب ُب الئق اؼبستخدمة

 .سنوات

االستدالالت .اؼبنطق .ت الطالب جعل عندما اللعب ُب اؼبنطق  .ىذا

 أف ينبغي كصفا،كلذلك، اؼبدرسي الكتاب ُب اؼبادة ىذه تتضمن

الطالبعلى تشجع التدريباتاليت أك أسئلة اؼبهاـ، كربديد كأمثلة،

قدحيتومعلىموادأيضاأسئلةمفتوحة، .تقدًناستنتاجماىوأصيل

 .أماألسئلةاليتتتطلبمنالطالبلتقدًنإجاباتمتنوعة
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كإصالحها .ث األخطاء  .استكشاؼ مشكلة الكتابحل ُب اؼبعركضة

اإلبداعلدلالطالب حلاؼبشاكلُبكتابيتضمن .اؼبدرسيلتعزيز

البحث) فهماؼبشكلة،كتصميممنوذج،حلمنوذج،كالتحققمنالنتائج

 .كتفسَتاغبلاليتًباغبصوؿعليها (عنحلوؿناجعة

اؼبفاىيم .ج بُت الكتب .الربط ُب اؼبفاىيم بُت الربط يظهر أف ديكن

الطالبُب .رسيةُبالوصفأكاألمثلةاؼبد يهدؼإىلمساعدة فإنو

ًب اليت اؼبواد فوائد فهم على كقادرة سليمة ىي اؼبعرفة شبكة بناء

 .دراستها

على .االتصاالت .ح اؼبدرسية الكتب ُب اؼبادة ىذه تتضمن أف كينبغي

 .سبيلاؼبثاؿأكفبارسةلوضعاألفكارإىلاألماـ،إماشفوياأككتابيا

أك البيانية، كالرسـو كاعبداكؿ الرموز اػبطية الرسائل تشمل أف كديكن

كالتواصلاللفظيكديكنأفيتمبشكلفردم، .كسائلاإلعالـاألخرل

 .ُبأزكاجأكؾبموعات

كينبغيأفتتضمنىذهاؼبادةُبنصالكتابحوؿ .(التطبيق)تطبيق .خ

ُباغبياةاليومية  .تطبيقىذااؼبفهـو
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اؼبوادُبالكتابجيبأفيكوفمادةمثَتةلالىتماـاليت .لمادةجاذبيةل .د

منذاؼبوادمن .ديكنأفتؤدمإىلجذباىتماـالطالبؼبواصلةدراسة

 .الفائدة،كديكنربسُتمعنوياتالطالبللدراسةعناؼبسألة

اؼبعلومات .ذ من مزيد على للحصوؿ ىذه .تشجيع تتضمن أف كينبغي

درسيةاؼبهاـاليتتشجعالطالبللحصوؿعلىمزيداؼبادةُبالكتباؼب

 مناؼبعلوماتمنمصادرأخرلمثلاإلنًتنتكالكتبكاؼبقاالت.

اؼبوادُبالكتابالنصينبغيأفتقدـكصفا،كأمثلة، .موادالتخصيب .ر

اغببوب للمواد يتسٌت اؼبوضوعحىت ىذا إثراء ُب اؼبتعلقة اؼبشاكل أك

معذلك،من .طالبُبالكفاءاتاألساسيةأكسعأكأعمقمناؼبواد

26اؼبتوقعأفيكوفؽبااختصاصأكسعكغنيةالطالب.

 . دراسة الكتبي   

إىل األخرلتدمع كاؼبصادر كالكتب, منقبل, عناألحباثاغبادثة ىىالدراسة

البحثاآلتىَبالقياـبو.يوجدبعضالرساالتاؼبوجودةمنحاصلالبحثيقدرعلى

دراسةالكتب,فبايلى:كوهنا

                                                             
26 Ibid, h. 295-297 
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الًتبيةكالتعليم العربيةَبكليةعلـو أكال:رسالةىسىتزيٌت.ىىطالبةشعبةتدريساللغة

.موضوعالرسالة"2008اعبامعةاإلسالميةاغبكوميةسومطرةالشماليةدبيدافمناؼبرحلة

كىذ االبتدائية. اؼبدرسة َب اؼبفرداتالعربية من عرضاؼبواد الوصفىربليل البحثمن ا

التحليلى,كيبحثفيهاعنمناسبةعرضاؼبوادمناؼبفرداتَبالكتبالنصيةللغةالعربية,

ألفومهامهاجرَباؼبدرسةاالبتدائية.

الًتبيةكالتعليم, ثانيا:رسالةؿبمدعريف.ىوطالبشعبةتدريساللغةالعربيةَبكليةعلـو

.كموضوعرسالتو"2012ومطرةالشماليةدبيدافمناؼبرحلةاعبامعةاإلسالميةاغبكوميةس

منكتابأضبدشحالدينكحسنسيفاهللَباؼبدرسة العربية كتباللغة ربليلمقارنة

مضموف كيهدؼالبحثدبعرفة البحثربليلاؼبضموفكاؼبقارنة, ىذا كيستخدـ الثانوية.

اؼبوادكمقارنتهامنكتابتعليماللغةالعربية.

( مقففي شفيق رسالة ربت07420016رابعا: العربية اللغة تعليم قسم طالبمن )

اؼبوضوع"ربليلكتابالتعلمياللغةاللعربيةَبالًتبيةاللغةالعربيةمنكتابؿبمدطريق

عزيز.كربليلىذهالرسالةحيثإختياراؼبادةكمنهجترتيباؼبادةككيفيةتقدًناؼبادةكتكرار
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ك يكناؼبادة. مل اؼبادة تكرار َب إال حسن اؼبتقدمة الثالثة العناصر أف حبثو من حصل

 27حسنا.







                                                             
27

 Syaviq Muqoffi, Analisis Isi Buku Pelajaran Bahasa Arab Teks Ta’lim Al-Lughah Al-
Arabiyyah Pendidikan Bahasa Arab SMP/MTs Muhammadiyah Kelas VII Karya Muhammad Thariq 
Aziz, S.Pd.I dan Nurul Cholidiyah S.H.I (Tinjauan dari Segi materi), Skripsi, Jurusan Pendidikan  Bahasa 
Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2013,t.d.  
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 الباب الثالث

 طرق البحث

 نهج البحث ونوعه . أ

 ىذاالبحثالعلمى كأف سبق العصؤية( )الدكلة ُب اؼبقدـ( )رائد ىو

االبتكار غلى كقدرتو الباحث، الفرد جهد على أساسا يقـو البحثالعلمى

طرؽالبحثتعرؼمنالنهجالكمّىكالنوعى,كاإلختالطبينهما.28د.كالتحدي

إّفهنجالبحثَبكتابالرسالةمنالنهجالنوعى.كىوالبحثيؤكدَبصبع

البيانات, عرض َب النوعى ربليل كاستخداـ النوعى الوصفى من البيانات

تت النوعى النهج باعتبار البحث أنواع كمن كاالستنباط. إىلكربليلها, كوف

بو يقـو البحث كإف الكتابية. كالدراسة كالظواىر, كالسَتة, اغبالة, الدراسة

بوالباحث الباحثيعٌتالبحثالكتايّب.كاؼبرادمنونوعمنأنواعالبحثيقـو

 29منطريقةصبعالبياناتتصدرمنالكتب,كاجملاالت,كاؼبقاالت,كغَتىا.

 مفعول البحث . ب

البحثكتاباؼبطالعة"القراءةالرشيدة"اعبزءالثاىن.إفمفعوؿالبحثمنىذا

                                                             
 25( ص. 1979، )جامعة عٌن الشمش : دار الفكر العربً، ، البحث فً القرٌةدكتور عبد الغنً عبور  28

29
Muhammad, Metode Penelitian Bahasa, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011). Hlm.13-

26. 



50 
 

 مصادر البيانات . ج

منشورة غَت تكوف كقد كالتقارير كالكتاب منشورة اؼبصادر ىذه تكوف كقد

هبذا  الوثائق للمنهج ذلك ُب )كيرجع كغَتىا كالوثائق األكلية كاامصادر

30الكتاب.

اؼبواداؼبستخدمةكدامعالبحث.البياناتىىسجلالتصريحيناسببصحةالدالئل,ك

كىىتنقسمإىلقسمُتاؼبصادراالبتدائيةكاؼبصادرالثانوية.

 اؼبصادراالبتدائية 

إهنابياناتتؤخذمناجملاؿناؽباالباحثمناؼبالحظة,كاغبوار,كاألسئلة.كأحد

كالتعليم, متغَتالعمور, اؼبثاؿ: علىسبيل اؼبتغَتاؼببحوث, كاألعماؿ,البياناتيتعلق

31كغَتىاالىتتسمىبياناتاالجتماعيةكاالقتصادية.

 اؼبصادرالثانوية 

إهنامصدربياناتالبحثناؽباالباحثغَتمباشرةمنالوسائلأكناؽباككتبها

 32الوكالةاألخرل.

                                                             
 270( ص.1977الوطنٌة، مٌدان الحرارة،  ، )بقارى لٌبٌا: المكتبةأصول البحث العلمً ومناهجهأحمد بدر،   30

 
31

Ahmadi Sani Supriyanto, Masyhuri Machfudz, Metodologi Riset Manajemen 

Sumberdaya Manusia (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 191. 
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الرشيدة"اعبزءالثاىن. البحثكتاباؼبطالعة"القراءة اؼبصادراالبتدائيةمنىذا

رالثانويةمنوزيادةمصادرالبياناتتقدرعلىدماعاؼبصادراالبتدائية.كىىكأمااؼبصاد

 تتكوفإىلالكتب,كالوثائقاألخرلماتتعلقهبذاالبحث.

 د. أساليب جمع البيانات

إهناطرؽيستخدمهاالباحثَبنيلبياناتالبحث.كأنواعطرؽصبعالبيانات

كا كاؼبالحظة, كاغبوار, استطالعات, البياناتىى طرؽصبع كأما كالوثائق. لتدريبات,

يستخدمهاالباحثتعٌتطريقةالوثائق.

رألسدرمينىتأفالوثائقنوعمناساليبصبعالبياناتالتدؿعلىالفاعل

مباشرةبلمنكسيلةالوثائق.كىىالكتاباتفيهابياناتمكتوبةكنظمتهااؼبؤسسات

 كماينفع الظواىر. الختبار َبكالفرد الصعبة كاؼبعلومات كالدالئل, البيانات, ؼبصادر

نيلها,كالقدرةعلىاعطاءالرخصةلتوسيعاؼبعلوماتماتتعلقباألموراؼببحوثة.

 ه. اساليب تحليل جمع البيانات

بعدصبعالبياناتاحملتاجةمناستخداـأساليبصبعالبياناتاؼبقدرة.فالعملية

البي بتحليل تعٌتالقياـ البحثيعٌتالتحليلبعدىا َبىذا كالتحليلاؼبستخدـ انات.

                                                                                                                                                                       
32

Ibid, hlm.194. 
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اؼبضموىن.ككانتالبياناتالوصفيةكثرةالتحليلمنمضموهنا.كمنأجلذلكيسمى

 33ىذاالتحليلربليالمضمونّيا.

عبعل التحليل أساليب من نوع التحليل ىذا أف كويففندكر كلوس فرأل

بيان كتصح فباثلتها على السياؽمنهااالستدالالتتقدر باىتماـ كرألأرينتو34اهتا .

35أيضاأنوالطرؽالعلميةلدراسةالظواىركاالستخراجمنهاباستخداـالوثائق.

هباالباحثَبربليلالبياناتمنىذاالبحث ,منها:36أمااػبطواتيقـو

 صبعالبياناتكتفتيشها (1

اؼبن (2 البيانات بُت كيعينها الباحث كالبياناتغَتزبفيضالبياناتخيتارىا اسبة

 اؼبناسبةبأىداؼالبحث.سُتحللالبياناتاؼبناسبةكعكسها.

 عرضالبيانات.توجداػبطواتبعدزبفيضالبياناتكىىفبايلى: (3

 ربديد 

 تصنيف 

 ترتيب 

 .إيضاحالبياناتتنظيمّيا,كمفعولّيا,ككلّيا 
                                                             
33

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian(Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 94. 
34

Klaus Krippendorf, Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi (Jakarta: Rajawali 

Pers, 1991), hlm.15. 
35

Eriyanto, Opcit, hlm. 10. 
36

Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Surabaya: Hilal Pustaka, 2010), hlm. 

134 
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 معاىن 

التلخيص. (4

 و. األساليب لتأكيد صحة البيانات

للباحث كالتفسَتالبّد التحليل قبل صبعها البياناتبعد صحة بتأكيد القياـ

ليكوفحاصلالبحثصحيحا.كيستخدـالباحثأساليبالتثليثَبتأكيدصحتها.

كالتثليثىوأساليبالتفتيشلصحةالبياناتباستخداـاألشياءاألخرل.كىذاالتثليث

37للحاجةإىلتفتيشالبياناتكمقارنتها.



 

 

 



 

                                                             
37

Masganti Sitorus, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam (Medan: IAIN 

PRESS, 2011), hlm. 222 
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 ب الرابعالبا

 عرض البيانات وتحليلها

 ةنتائج العامال . أ

 القراءة الرشيدة كتاب درس تاريخ  .1

الرشيدة درس كتاب تعليمية، القراءة كمواد استخدامها كتاب ىو الدرس

كاؼبؤسسات كغَتىا إندكنسيا فونورككو كونتور العصريةكمعهد اؼبعاىد ُب كخاصة

درسالقراءةالرشيدةمنتأليفعبدالفتاحالتعليميةؼبادةالًتبيةاإلسالمية،كتابال

صربلكعلىعمر.ُبالواقع،كتابالدرسالقراءةالرشيدةىوالكتاباؼبستخدـ

3الطبعةإ1954ُبمصرعلىمستولاإلبتدائيةنشرتالكتابألكؿمرةُبعاـ

اليتنشرهتاداراؼبعارؼ.يتكوفكتابدرسالقراءةالرشيدةمنطبسةؾبلدات،لكن

اؼبدرسية الكتب كأما الثاين اجمللد الكمياتىي ىذه من فحصاحدل الباحثة

موضوعا.الصفحة60صفحةك127القراءةالرشيدةتتكوفقَتاجمللدالثاينمن

ُب اؼبوجودة اؼبواد من التالية الصفحة كتبدأ الكتاب غالؼ من األكىل

وعاتكليستؽباأمسباريناؼبوض60الكتاب،الكتباؼبدرسيةالقراءةالرشيدةؽبا

ُبحوؽبا
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 القراة الرشيدة كتاب الدرس حيوية المؤلف .2

اؼبؤلف:عبدالفتاحصربلكعلىعمر

الكتاب:القراءةالرشيدة

ارتفاعاؼبدينة:القاىرة

1954عاـالطبع:

 الموضوعات المعروضة فى كتاب القرءة الرشيدة الجزء الثانى .3

ب،فبايلى:أمااؼبوضوعاتَبىذالكتا

 جزاءالصدؽ .1

 اػبفاش .2

 النبكالقهوة .3

 األدبأساسالنجاح .4

 (1العندليب) .5

 (2العندليب) .6

 اغبمامةكالنحلة .7

 البومة .8

 مزيةالتصوير .9
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 أىلالصُت .10

 األمانةكنز .11

 النمر .12

 ىديةالفَتاف .13

 اؼبراكب .14

 ساعةاغبائط .15

 اإلسفنج .16

 كالتصنعاؼبعركؼَبغَتأىلو .17

 ألمهننةزبتار .18

 (1ية)القاىرةكاإلسكندر .19

 (2القاىرةكاإلسكندرية) .20

 األسدكالثعلب .21

 الشال .22

 اؼبدعى .23

 البيغاء .24

 (1الصابوف) .25
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 (2الصابوف) .26

 األرانب .27

 حيلةالعنكبوت .28

 اؼباء .29

 الغرابكاعبرة .30

 الذىب .31

 الفالحكاللعت .32

 األىراـ .33

 صباعةالفَتاف .34

 الطاككس .35

 (1قصبالسكر) .36

 (2قصبالسكر) .37

 عناؼبرءالتسأؿكسلعنقرينو .38

 الفيل .39

 العاج .40

 افالقط .41
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 القناطَتاػبَتية .42

 السمك .43

 اػبادـكالسمكة .44

 مشيةالغراب .45

 الذئب .46

 الطائرة .47

 الشجاعةكاعبنب .48

 دكدةالقز .49

 اغبرير .50

 الصيادكاألسد .51

 اللؤلؤ .52

 جزاءالوالدين .53

 (1اعبمل) .54

 (2اعبمل) .55

 اآلستانة .56

 الفتاةالشجاعة .57
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 رجاؿاؼبطافئ .58

 نتائج الخاصةال . ب

 تعريف كتاب الدرس القراءة الرشيدة .1

الرش القراءة اغبديثةكتاب اإلسالمية الًتبية دبعهد يستخدـ الذم كتاب ىو يدة

اللغة كونتورفونورككوإندكنيسيا،الكتابيتضمنعنالقصةباستخداـاللغةاغبديثة،

الفتاح عبد ىو الرشيدة مؤلفكتابالقراءة بالضبطكامل، للطالب، ككفقا سهولة

الرشيدةمعكت اباألصفارالذلتستخدـصربلكعلىعمر،اختالؼكتابالقراءة

الضبطغَتكامل،الثاينىذالكتابربدثعنقيمةاغبياة.

كتابالقراءةالرشيددةىوالذليتمسكبوعمليةالتدريسَبمعهدالعصريةكىي

 سنة ُب عادة كتصدر سباـ، بشكل العربية باللغة القراءة1926مكتوبة ككتاب ـ،

مك ألهنا الكتباغبديثة من كربتولالرشيدة عمر الفتاحصربلكعلى عبد من توبة

ؾبلدا.كتابالقراءةالرشيدةمنفصلاألكؿإىلفصلالسادسكظبيتأيضاىذا5على

الكتاب كاف . يـو كل الكتاب ىذا حيفظوف الطالب عادة ألهنا "اؼبطالعة" الكتاب

.باستعماؿلغةبسيطةكسهولة.ككذالككثَتمنالقصةتتعلقعلىذلكالكتاب

تعليم َبعملية الكتاباؼبستخدـ الثاىنىو اعبزء الرشيدة ككتابالدرسالقراءة

اللغةالعربيةفيوقيمكحكمَباغبياةكىويستخدمواؼبدرسوفَبتعليماللغةالعربيةمن
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التعلمية للمؤساسة استخدامو كثَت كىذالكتاب كالعالية كالثانوية اإلبتدائية اؼبرحلة

ناؼبعاىدكاؼبدارساإلسالميةَبالعامل.اإلسالميةإمام

أغراضكاألخطاءالشائعةُبدرسكتابالقراءةالرشيدة:

يقرؤكفمن ىوتعويدالتالميذفهمما الرشيدة إفالغرضمندرسكتابالقراءة

منغَتكدأكمشقة،ٍبجودةالنطقكحسناالقاء الكتبكغَتىافهماجيداسريعا

عأيضافهماآلراءكاؼبعايناليتترادتوصيلهاإليها.حىتيسهلعلىالسام

 تقديم المواد فى كتاب الدرس القراءة الرشيدة الجزء الثانى .2

أماتقدًناؼبوادَبكتابالدرسالقراءةالرشيدةاعبزءالثاىن،كمايلى:

 جزاء الصدق .1

 اؼبفردات

قدرتمولعالعواض

اغبصدالتلفحاصلقص

رلوغٌتمولعبالصيد،كشكاإليوماأصابالقمحَبحقلومنذىبفالحإىلجا

التلف،بسبكثَتةدخوؿكالبوفيو.
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فقاؿاعبار:"حقيقةياصاحىب،كثَتامانزلتكالىبَبحقلك،كردباسببتشيئا

منالتلف،كأنامستعدلتعويضخسارتك".

دعوتصدي التلف، من بأرضى حل رأيتما "ؼبا : الفالح لتقديرفقاؿ ىل قا

اػبسارة،كنرلأهناتبلغثالثُتجنيها".فقدـإليوالسرلماطلبمنالعواض.

كؼباجاءكقتالصد،كجدالفالحأفاعبزءالذلظنوتالفاأتىبأحسنحاصل.

اليرل ألنو اؼببلغ، قدأتىلرد إنو كقاؿ: اغباؿ، حبقيقة كأعلمو فذىبإىلالسرل،

لنفسوحقافيو.

لسرل:"ىذاماينبغىبُتالرجلكالرجل".ٍبذىبإىلحجرةأخرل،كعادفقاؿا

اؼببلغ،حىتيصَتعمر كمعوطبسةأمثاؿاؼببلغ،كقدموإىلالفالحقائال:ادخرىذا

 ابنكإحدلكعشرينسنةكإذذاؾسلموإليو،كقصعليوقصتو.

 الخفاش .2

اؼبفردات

يطوؼياترلالثدل

ينشباعبرذافيتص
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طَتَباليلحيوافشبيوبالطَت،الصوتلوكاللطَتانو،كيدخلالبيوتأحياناي

ىو اػبيوافىذا ىوىذا خرجبغايةالسرعة.فما كجدنورا فيطوؼبكلالغرؼ،كإذا

اػبفاش.لوأجنحةمنجلدرقيقمتُتكالريشفيو.كيلدأكالدهكيرضعهامنلبنو.فهو

غبيوافذلالثدل.كىذااغبيوافاليطَتإالبالليل،ألفبذالكليسبطائر،بلىومنا

ضوءالنهاريؤذلعينيوفاليبصر.كلكنوحادالسمع،كلوأذنافكبَتتافلذالك.كقدماه

فيهماأصابعكأظفارمتقوسة،ينشبهاَبخشبةأكغصنشجرةيتعلقهبا،إذاأرادأف

كل كجهو، الثعلبَب اػبفلفيشمايشبو كمن كغذاؤهيناـ. الثعلبالطائر، ذالكيسمى

الفاكهة، مايأكل كمنها الصغَتة، بالذبابكاغبشرات يتغذ ما كمنها ككبوىا. اعبرذاف

 كمنهاماديتصدـغَتهمناغبيواف.

 البن والقهوة .3

اؼبفردات

إشبارألقىغالؼ

شحنيقلىمزرعة

النب.كالنبشبرشجرةالقهوةالىتنشرهباَببيوتنا،كنقدمهاللضيوؼ،تصنعمن

اليبلغارتفاعهاأربعةأمتار،ؽباكرؽكبَتأخضر،كزىرأبيضيشبوزىرالياظبُتكىى
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اغببشة، كبالد اعبنبوبية، كأمريقا العرب، بالد مثل جهاتالدنيا، من كثَت تنبتَب

وبكغَتىامناألقطاركمىتآفأكافإشبارىا،ألقتالشجرةأزىارىا،كظهرتمكاهناحب

متجمعة،كلاثنتُتمنهاَبغالؼصلبأخضر.كمىتجفتىذهاعبوب،صبعتٍب

دقتإلخراجهامنغلفها،ككضعتَبغرائرربملعلىعجالت،كماترلَبصورة

مزرعوالنب،ٍبتشحنلًتسلإىلسائربالدالدنياللتجارة.

يصَتأسوادكألجلعملالقهوة،يقلىالنبعلىنارضعيفة،كحيرؾكيقلب،حىت

ضارباإىلاغبمرة.كيوضعقليلمنوعلىماءمغلىقيختلطبو.كيكوفطعمالقهوةمرا.

كأحياناربلىبإضافةشيئمنالسكرعليها.كالتقدـالقهوةللضيوؼعادةإذاكانو

صغارا.

 .تحليل قيم المضمون من حيث صالحية المضمون3

الكأ.  ُب الواردة اؼبواد اكتماؿ حيث الكفاءةمن معايَت بالفعل الدرستجتمع تاب

.كالكفاءاتاألساسية

لالحتياجاتللموضوعالذم ب.منحيثاتساعاؼبوادُبالكتابالدرسىيكفقا

.يدعممعايَتاإلقبازكالكفاءاتاألساسية
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ج.منحيثصالحيةاؼبوادمعتطورالعلمكالتكنولوجياُبالكتابالدرسليسكفقا

بعضاؼبوضوعاتمناؼبوادُبكتابالدرسالبسببكجودالتكنولوجيالتطورالعلمك

حيقكمادةألفاؼبادةُبالكتبالدرسىياليتعفاعليهاالزمنكالاغباضركليسكفقا

كما الكتابالدرس، ُب اؼبوجودة اؼبواد توافق لعدـ كربليل كالتكنولوجيا، العلم لتطور

يلى:

 الموضوع : الخفاش

اطمنىذاؼبوضوعفبايلى:اإلستنب

يطَتاػبفاشَباليلكىوحيوافشبيوبالطَت.لوأجحةمنجلدرقيق

كالريسفيو.كيلدلوالدهكيرضعهامنلبنو.فهوليسبطائرابلىومناغبيوافذل

البدل.كىويطَتبالليلألفضوءالنهاريؤذلعينيةفاليبصر.كلوأذنافلبَتتاف،

هماأصابعكأظفارمتقوسة،يناسبهاَبخشبةأكغصنشجرةيتعلقهباكقدماهفي

إذاارادأفيناـ.كمناػبفافيشمايشبوالثعلبَبكجهو،كلذالكيسمىالثعلب

الطائركغذاكةاعبرذافككبوىا.كمنهامايتغذلبالذبابكاغبسراتالصغَتة،كمنها

 اف.مايأكلالفاكهةكمنهاماديتصغَتهمناغبيو
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التعليمية التناسبأفتكوفاؼبادة اؼبادة كاؼبداخالتمنىذاؼبوضوعيعٌتىذه

توجوإىلالطالبألفاػبفاشيصعبنظرهككجدلدلالطالبكنادراعليهمنظره

ألنويطَتكخرجمنمكانوليالفقط.

كديارسوهنا التعليم الطالبَبعملية يأخذىا كحكم قيم ليسفيها اؼبادة َبكىذه

َبتعلمها اػبفاشفقطالدرسكالفائدة حالة تتحدثعن اؼبادة كىذه يرميتهم.

كىذهالتناسبَبالتعليماغبديثة.

 الموضوع : البومة

اإلستنباطمنىذاؼبوضوعفبايلى:

على الساقطة البومة فوجد اؽبقوؿ. َب للنزىة خرجا يدكسعار َب إف

فريدذالكألفالبومةالسبوتكلكنوالتطَتاألرضفأرادتسعارلبيتالبومةفمنعال

فتنزؿعليهابغتةكتعتلها،ألهنا إالبالليل.كىيتفتشعنالطيورالصغَتةكمنهاالقربا

منغَتأفيسمعخفيفعبناحيها.

كاؼبداخالتمنىذاؼبوضوعيعٌتىذهاؼبادةالتناسبأفتكوفاؼبادةالتعليميةتوجو

اشيصعبنظرهككجدلدلالطالبكنادراعليهمنظرهألهناتطَتإىلالطالبألفاػبف

كخرجمنمكانوليالكهنارا.
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َب كديارسوهنا التعليم عملية َب الطالب يأخذىا كحكم قيم فيها ليس اؼبادة كىذه

كىذه فقطالدرسكالفائدةَبتعلمها البومة تتحدثعنحالة اؼبادة كىذه يوميتهم.

 اغبديثة.التناسبَبالتعليم

 الموضوع : النمر

اإلستنباطمنىذاؼبوضوعفبايلى:

النمرحيوافيشبوالقطَبخلقتو،كلكنوأكربجسماكأكثرقوة،حىت

إنوليفًتسالقولمناإلنساف،كالضخممناغبيواف.ككلـبلوؽيفرمنومىترآه،ألنو

ال فإنو خبالؼاألسد بسببكيعربسبب، مايصادفو بقتل إذامغـر إال حيوانا يقتل

جاع.

كىوالجيرلكغَتهمناغبيوافبليثبكاسعةتزيدىجمتوعنفاكشدة.كمواطنواؽبند.

خرجيبحثعن حىتإذا اؼباء من قريبة بشرطأفتكوف الغاباتالكشيفة, كيسكن

فريسةلو.النمركالفيلعدكافلدكداف،خياؼكلمنهمااآلخركلكنهاإذااجتمعاقامت

ينهماحربشدديدة.كاؼبداخالتمنىذاؼبوضوعيعٌتىذهاؼبادةالتناسبأفتكوفب

لدلالطالبكنادرا ككجده إىلالطالبألفالنمريصعبنظره توجو التعليمية اؼبادة

عليهمأفينظرهألنويعيشَبالغابةكبستافاغبيوانات.
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عملي َب الطالب يأخذىا كحكم قيم فيها ليس اؼبادة َبكىذه كديارسوهنا التعليم ة

كىي َبتعلمها فقطالدرسكالفائدة النمر حالة تتحدثعن اؼبادة كىذه يوميتهم.

 التناسبَبالتعليماغبديثة.

 الموضوع: الغرب والجرة

اإلستنباطمنىذاؼبوضوعفبايلى:

مناعبهات. َبكلماجاكره كطفقيبحثعنماء الشرب، اراد عطسعرابكىو

كملجيدإالجرةَبقعرىاقليلمناؼباء،مليقدرعلىأفيصيلإليولبعدفخابسعيو

عورىاكلطوؿعنقها.

كضع فأعملفكرهَبتدبَتحيلةيرفعهبااؼباءإليو،كقاؿَبنفسو:"إذاصدؽالعـز

َب كرساه دبنقاره، كاحدا كأخذ فذىبإليها كثَتة، صغَتة فرالحجارة السبيل".

ؼباءقليال.فعادكجاءبغَتهفزادارتفاعاؼباء.فأدرؾأنوإذااستمرعلىاعبرة،فارتفعا

عملوىذاكدأبعليو،كأطفأحزرةعطشو.فلبثينقلاغبجارةكيرميهاَبجوؼ

فشرب أخَتا، أفيصلإليو حىتأمكنو قليالفقليال، فيها يرتفعفيها كاؼباء اعبرة،

دكجد.حىتركلبعدصربهكجدهكلذالك.كلمنج
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ككاف الغرابكاعبرة. يبحثعن فيها اغبديثألف التناسبكالتعليم اؼبادة ىذه

كانت مهما َبحياهتم نادر ككجوده لدلالطالب. كحبثو َبنظره الغرابصعبا

 اؼبادةفيهاحكمكقيمللحياةكلكنسبثيلاؼبادةفيهااليناسب.

 الموضوع : الفيل

:اإلستنباطمنىذاؼبوضوعفبايلي

كافالفيلحيوانامنذكاتاألربع،كىوأعظمحيواناتاألرضجثة،

سيالف كجزيرة كيكثر كآسيا، إفريقية من اغبادة األقاليم كمواطنو كأشدىابأسا،

جنوبتاؽبند،كيسكناآلجاـكالغياض.كىوشديداؼبيلإىلاؼباء.

لعليهاكلكلطواؿاألرجلمناغبيوافَبالغالبأعناؽطويلة،ليسه

قصرعنقو، تناكؿطعامهامناألرض.كأماالفيل،فلماكانتضخامةرأسوتستلـز

حىتيستخدموفيهايستخدـاإلنساف فقدمداهللَبأنفوكىومانسميوباػبرطـو

يده.

كبَتتانكاؼبراكح، أذناف كلو فيو. يعمل السيف اليكاد متُت، غليظ الفيل كجلد

كعيناهصغَتتافبالنسبةإىلضخامةجسمو.كيستأنسوحيركهماليذبهبماالذباب.

الناسَببالداؽبندخصوصا،فستخدمونوللركوب،كَباؼبصانعلنقلاألنفاؿ.
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كليس الفيلفقط، تتحدثعنحالة اؼبادة اؼبداخالتمنىذاؼبوضوعيعٌتىذه

مادةفيهاحكمكقيميأخذىاالطالبَبالتعليم،كىذهاؼبادةالتناسبأفتكوف

فيها.ككافالفيلصعبنظرهكنيلولدلالطالبلذالكىيالتناسبأفتكوف

مادةَبالتعليم.

 الموضوع: الذئب 

اإلستنباطمنىذاؼبوضوعفبايلى:

كىوأطلساللوفأك كلكنوأكربمنو، الكلب، إفالذئبحيوافيشبو

ه،حىتقيلإنويدرؾأصفره،طويلاػبطم،أفطساألنف،كحاسةالشمقويةجداعند

األشياءبرائتهاعلىبعدثالثةأمياؿ.كيزعمالعربأفالذئبيناـكإحدلعينيومقفولة

ةاألخرليقظى،فإذاالتفتالعُتالنائمة،فتحهاكناـباألخرل.كىوالخيرجللصيدإال

صباعات،كإذارألمناإلنسافإقداماعليو،خاؼكفرىاربا.

لفالح،يقتلغنموكيأكلهاكلماكجدلوقرصة.كيهجمعلىصغاركالذئبعدكلدكرل

األطفاؿيعضهمكينهشمنغبمهمهنشا.كإذارألالكالب،أكظبعنباحهامنحيث

أتن.
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اؼبداخالتؽبذاؼبوضوعيعٌتإفاؼبادةىذهتتحدثعنحالةالذئبكالتتحدثعن

كديارسوهن الطالبَبالتعليم الالقيمكاغبكمليأخذىا اؼبادة كىذه اليومية. َباغبياة ا

الطالبكىو لدل كنظره صعبنيلو الفيل كإف التعليم. َب مادة تكوف تناسبأف

موجودَبالغابةكبستافاغبيوانات،كلذالكىذهاؼبادةالتناسبللتعليماغبديث.
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 الباب الخامس

 الخاتمة

الباباألخَتأكباباػباسبة.فأسبت الباحثةاؼبسائلَبىذهالرسالةباػبالصةأفىذا

كاالقًتاحاتالنافعةللكتابةكللقراء.

 الخالصة . أ

اإلسالمية .1 الًتبية دبعهد يستخدـ الذم كتاب ىو الرشيدة القراءة كتاب أف

اغبديثةكونتورفونورككوإندكنيسيا،الكتابيتضمنعنالقصةباستخداـاللغة

للط ككفقا سهولة اللغة القراءةاغبديثة، كتاب مؤلف كامل، بالضبط الب،

الرشيدةىوعبدالفتاحصربلكعلىعمر،اختالؼكتابالقراءةالرشيدةمع

كتاباألصفارالذلتستخدـالضبطغَتكامل،الثاينىذالكتابربدثعن

قيمةاغبياة.

كتابالقراءةالرشيددةىوالذليتمسكبوعمليةالتدريسَبمعهدالعصرية .2

ـ،ككتاب1926مكتوبةباللغةالعربيةبشكلسباـ،كتصدرعادةُبسنةكىي

الفتاحصربلكعلى منعبد مكتوبة ألهنا منالكتباغبديثة الرشيدة القراءة

على كربتول فصل5عمر إىل األكؿ فصل من الرشيدة كتابالقراءة كتب.

 الطالب عادة ألهنا "اؼبطالعة" الكتاب ىذا أيضا كظبيت ىذاالسادس يقرأ
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.كافالكتابباستعماؿلغةبسيطةكسهولة.ككذالككثَتمن الكتابكليـو

القصةتتعلقعلىذلكالكتاب.

أماتقدًناؼبوادَبكتابالدرسالقراءةالرشيدةاعبزءالثاىنىومناؼبوضوعك .3

 اؼبفرداتكاؼبوادكلكنالتوجدالصورةَبتقدًناؼبضموف.

دالواردةُبالكتابالدرسذبتمعبالفعلمعايَتالكفاءةمنحيثاكتماؿاؼبوا .4

.كالكفاءاتاألساسية

منحيثاتساعاؼبوادُبالكتابالدرسىوكفقالالحتياجاتللموضوعالذم .5

.يدعممعايَتاإلقبازكالكفاءاتاألساسية

منحيثصالحيةاؼبوادمعتطورالعلمكالتكنولوجياُبكتابالدرسليسكفقا .6

لت كالتكنولوجيا العلم ُبكتاببسببكجودطور اؼبواد بعضاؼبوضوعاتمن

الدرسالحيقكمادةألفاؼبادةُبالكتبالدرسىياليتعفاعليهاالزمنكال

 اغباضركليسكفقالتطورالعلمكالتكنولوجيا.

 االقتراحات . ب

بالنسبةالسابقة،فتقدـالباحثةعناالقًتاحاتكمايلى:

أفالقصةُبمادةالدرساؼبطالعةَبىذالكتابالتجديدمرةمناؼبفًتض .1

توجدالتمرينات كاؼبفًتضلكلاؼبادة القصصاغبديثة، أخرلباستخداـ
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كافيتمتدريسالطالببالفعلفهمالقصةُبكتابالقراءة إذا ؼبعرفةما

 الرشيدةاعبزءالثاىن

للمؤلفبشكلمناسبُبالكتابح .2 الذاتية منالسَتة القراء ىتيتمكن

التعرؼعلىىيويةاؼبؤلفديكنإقناعهمحىتأفالكتابمعؾبموعةمتنوعة

 مناػبلفياتاليتديلكهااؼبؤلف.

3.  الكتابمنأجلاستكماؿالكتاب،كضبطموادلتطويرالعلـو يرجىؽبذا

 كالتكنولوجيا.
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