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Min Ghoiri Annathiqiina Bil Arabiyah” Karya Thaha 

Muhammad Mahmud Tahun 1984 di Ma`had Al-jami`ah 

Lil Banat UIN-SU. 

Skripsi ini membahas tentang analisis buku ajar “Atta`bir Almuwajjih Lil 

Mubtadiina Min Ghoiri Annathiqiina Bil Arabiyah” Karya Thaha Muhammad 

Mahmud Tahun 1984 di Ma`had Al-jami`ah Lil Banat UIN-SU. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas buku ajar terkhusus dari segi 

materinya.   

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

linguistik dan edukatif. yang menggunakan dokumen sebagai objek kajian. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian kepustakaan 

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

kawakib durriyah dan sumber sekundernya adalah buku-buku lain yang 
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  اهلل الرحمن الرحيم بسم

 التمهيد

.     احلمد هلل الذى أنزل القرآن بلسان عرىب مبُت ىدى للناس ومبينا بُت احلق والباطل 

. الصبلة والسبلم على نبينا زلمد صلى اهلل عليو وسلم وعلى ألو وأصحابو والتابعُت

 احلمد هلل فقد إنتهيت ىذه الرسالة لبعض الشروط ادلطلوبة للحصول على شهادة   

التعبير الموجه "تحليل مواد الكتاب المدرسي ربت ادلوضوع , الدراسة العاليا

 في 1984تأليف طه محمد محمود السنة " للمبتدئين من غير الناطقين بالعربية

. معهد الجامعة للبنات الجامعة اإلسالمية الحكومية سومطرة الشمالية

ما قامت الباحثة بنفسو ُب كتابة ىذا البحث اجلامعي         

: وىم, والبد أن تقدم الشكر ذلم, ولكن دبساعدة ىؤالء الصاحلُت

اللذان أمي ليغا واٌب وأيب سليم الدين , الوالدين احملبوبةأشكر على  .1

شكرا .  حىت أكون اآلنقد ربياىن بًتبية حسنةحبهما و, تشجيعهما,بدعلءمها

 .اهلل حيفظهم دائما ويدخلهما إٔب اجلنة, لكم على كل شيء

وقد . نور أولياء فطري وزلمد نذري منيت, نور امساياين, إٔب أختُت وأخي احملبوبة .2

 .ساعدين ُب سهولة األموري ودعاءىم للنجاحي

 .إٔب األقارب الذين يعطي التشجيع والدعاء حلصول صلاحي ُب الدنيا واألخرة .3



أشكر على ادلشرفُت الفاضلُت الدكتور ندوس أمحد باصلون نسوتيون ادلاجستَت و  .4

احلاج ذوالفهم لوبس ادلاجستَت، ألهنما قد إجتهاد على تصحيح ىذه الرسالة من 

عسى اهلل يكتب ىذا . األول إٔب األخَت وقد وىبا الباحثة العلوم ُب ىذا البحث

.  ثوابا ذلما ُب يوم األخَت

ُب شعبة تدريس اللغة العربية اجلامعة احلكومية  وخصوصا أشكر على األساتذات .5

 .اإلسبلمية الذي قد اعداد ىذه الرسالة

لقد ساعدوا كثَتا حىت عندما . جلميع اصدقائي ُب شعبة اللغة العربية احملبوبة .6

 .اجلسم ليست قادرة على اللقاء مساعدهتم اليزال عضوا ٕب

, جلميع األصحايب واألخوات ُب ادلعهد اجلامعة للبنات سومطرة الشمالية احملبوبة .7

حىت وجدنا صلاحا ُب . ىذا النصر لن ينسى أبدا. روحنا تعزيز بعضنا البعض

 .الدنيا واألخرة

 .التشجيع ومساعدىن, أشكر لدعاء, جلميع األصحايب بعيدة احملبوبة .8

 .ولكل مجيعات اليت الديكن للباحثة أن تذكر امساءىم .9

عسى اهلل تعأب أن ذبعل , التشجيع وادلساعدتكم مجيعا,       أشكر على الدعاء

وترجو الباحثة ىذا . أعماذلم خالصة لوجو اهلل وأن جيزيهم جزاءا خَتا ُب الدنيا وآلخرة



وأخَت الكبلم أستعفيكم كثَتا من األخطاء وجزاكم اهلل . البحث نافعا لنفسها ومن قرأه

 .خَتا كثَتا على إىتمامكم ولعل اهلل يبارك فيكم
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الباب األول 

مقدمة 

خلفية البحث .أ

. يتعُت البشر ان يكونوا متعددين ألن ادلنافسة تزداد شدة,        وُب عصر العودلة

إذا , احلياة حركة"كما العبارة . الذين ال ديلكوناإلمكانيات فإهنا سيكون ُب ىذا العصر

. إذا كنت صامتا فأنت سبوت, ربركت فأنت تعيش

ال ديكن فصل , اللغة ىي أدات لئلتصال.     احدى ادلهارات اليت ان تكون ىي اللغة

لن يتمكن البشر أنفسهم من . واللغة مواقف للغاية لبقاء البشرية. اللغة عن احلياة البشرية

. معرفة مايريدون ويشعرون بو لآلخرين دون وسط اللغة

اللغة أيضا ديكن ان . وادلشاعر والرغبات واألعمال,      وتستخدم اللغة لتكوين األفكار

تثَت األفكار وتبادل األفكار حىت يتمكنوا من فهم بعضهم البعض ألنو من خبلل فهم 

سيعرب اإلنسان بسهولة عن الغبة ادلوجودة ُب القلب لآلخرين ويفهم الرسائل اليت , اللغة

ألن الرسالة لقد كان معروفا وبالطبع بعد , ًب تقدديها بعد ذالك ان تكون تطبيقها

. سبكنهم من فهم بعضهم البعض يستطيع البشر أيضا العمل معا إلجراء تغيَتات
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اللغة األ ىي اللغة األصلية اليت . اللغة األم واللغة الثانية:      وتنقسم اللغة إٔب القسمُت

ال ربصل عليها من خبلل اليو التعلم ولكن من خبلل عادات التواصل للمجتمع ُب 

على عكس احلالة مع اللغة الثانية وىي اللغ بعد اللغة األم او يسمى بالغة . بيئتها اخلاصة

 .األجنبية ان ربصل من خبلل اليو التعلم على حد سواء الرمسية وغَت الرمسية

واللغة العربية نفسها دخلت ,      واحدة من أكثر اللغات ادلستخدمة ىي العربية

فقد أصبحت اللغة العربية , ومن اللغة الدين وىو اإلسبلم. اندونيسيا منذ زمن الطويل

. أيضا واحدة من اللغات العادلية

وىناك عملية طويلة ,      أن تعلم اللغة الؤلجنبية ليست سهولة مثل اللغة الؤلصلية

تعلم . وتدرجيية جيب التواصل اليها من أجل ان تكون قادرة على إتقاهنا بشكل صحيح

اللغة العربية لغَت العرب ىو شيء ال ديكن ذبنبو بسبب احلاجة ادللحة للغة العربية 

وقد ثبت ذالك . للمجتمع العآب اليوم مرتفعة للغاية سواء من ادلسلمُت أو غَت ادلسلمُت

 .من خبلل وجود مؤسسات تعلم اللغة العربية ُب العآب

وينقم . تبدأ بوجود احلاوية إلجراء العمليات التعليمية,      وجود العملية التعليمية

التعليم الرمسي ىو .  وىي التعليم الرمسي وغَت الرمسي وغَت الرمسي, التعليم إٔب ثبلثة أقسام

مسار تعليم منظم ومدروس يتكون من التعليم اإلبتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العإب 

التعليم غَت . مثل ادلدارس اإلبتدائية وادلدارس ادلتوسطة وادلدارس الثانوية وغَت ذالك
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الرمسي ىو التعليم خارج التعليم الرمسي وديكن تنفيذه بطريقة منظمة ومدرسة مثل 

وكذالك ادلساكن اليت توجد فيها , ومؤسسات التدريب, مؤسسات الدورات التدريبية

والتعليم غَت الرمسي . وليس رلرد مكان للعيش فقط, عملية تعليم وعملية تعليمية فيها

. ىو تعليم الوالدين والبيئة

ألن . يتم تنفيذ تعلم اللغة العربية بشكل جيد ، وينبغي دعمو بادلوارد وادلواد الكافية      

 كتاب ادلدرسي حيمل  .إحدى الطرق لتعليم اللغة العربية ىي استخدام الكتاب أللتو

كتاب ادلدرسي كمصدر ادلراجع األولية ُب . والتعليم اللغة العربية, أساس مهما ُب التعليم

لسهولة ادلعلم ُب عملية ادلواد , التعليم لسهولة ادلعلم وادلتعلم ُب عملية التعلم والتعليم

كتاب ادلدرسي مؤثرة . وسهولة للمتعلم أيضا ُب فهم التعليم ادلواد اليت يقدمها ادلعلم

جدا على فهم ادلتعلم على رغم من ىذه ادلستويات تتفاوت بُت ادلتعلم مع بعضهم 

. البعض

إذا .       تعترب الكتاب ادلدرسي جزءا من ثقافة الكتاب اليت تعد عبلمة تقدم التعليم

فإن تصميم الكتاب ادلدرسي جيب ان , كان ىدف التعليم ىو جعل التعليم ادلتقدم

, حيث جيب يتضمن التصطيط العرض القياسي. يتضمن مبدأ واستخدامو لتحقيق ذالك

وىناك عناصر مهمة ُب الكتاب . والطريقة والتقييم, وادلناىج, وادلواد, كيفية تقدديو

 :ادلدرسي



4 
 

. الكتاب ادلدرسية ىي ادلتاب الدراسة ادلعروضة للطبلب على مستوى معُت . 1

. الكتاب ادلدرسية ىي الكتاب القياسية. 2

. كتاب ادلكتوب ألغراض تعليمية زلددة. 3

 . كتاب مكتوب لدعم برنامج تعليمية زلددة. 4

كتاب ادلدرسي للطبلب العرب التساوي مع الكتاب "    وفقا مشس الدين أشرُب   

بسبب االختبلفات ُب األىداف ادلراد , ادلدرسي للطبلب األجنبية أو غَت العرب

علم )ومعرفة اللغة األم ادلختلفة من حيث الصوت , والوسائل ديتلكوهنا, ربقيقها

. ادلفردات والنظام الكتابة, (نظام البنائي)و النحو  (األصوات او الفونيتك

      إذا يصور ىذا الكتاب مع الصور ادلتعلقة بادلفردات ادلقدمة ُب ادلوضوعات ُب 

تعتمد ادلادة ادلقدمة أيضا على ادلراحل ُب كل فصل بدءا من السهولة إٔب . الكتاب

أصبح الكتاب أيضا مرجعا إلزاميا وىناك بعض الصعوبات اليت . ادلراحل األكثر صعوبة

ويرجع ذالك إٔب الطبلب الذين من . يواجهها ادلعلمون ُب تسليم مواد الكتاب ادلدرسي

وُب . ان بعض ادلتعلمُت الذين ٓب حيصلوا على ادلواد الناطقُت بالعربية, اخللفية ادلختلفة

ال ديلك ترمجة ُب اإلندونيسيا وال يوجد منافشة حول , النهاية أيضا ال يأٌب مع اخلط

   .  القواعد النحوية
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      يهتم الكاتب بتحليل الكتاب ألن الكتاب ادلدرسي قد استخدمت ُب ادلعهد 

اجلامعة للبنات اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية وأصبح الكتاب ادلدرسي 

التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت " كتاب ادلدرسي . مرجع إلزامي منذ السنوات ادلاضية

. تأليف طو زلمد زلمود اخلاصة للمبتدئُت الذين يدرسون اللغة العربية" الناطقُت بالعربية

ويرى الباحثون امهية اجراء ىذه الدراسة على أمل مساعدة ادلعلمُت وادلتعلمُت الختيار 

, وينفعو كتاب ادلدرسي اللغة العربية اليت نوعية لدعم عملية تعليم اللغة العربية ُب ادلدرسة

. ادلسكن او األمكان تعليمية اللغة األخرى

كانت الباحثة أكثر اىتماًما بفحص لتبحث الكتاب ادلدرسي ,       من ىذه احلقوق

ولكن ُب . تأليف طو زلمد زلمود" التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت بالعربية"

ىذا البحث اليبحث كلو ولكن الباحثة تركيز ىذا البحث إٔب كتابة ادلواد ُب ذالك 

. الكتاب ادلدرسي

تحديد البحث . ب

تنافش الباحثة فقط : فحددت الباحثة ىذا البحث إٔب ما يلي,      ولتجنب سوء الفهم

 ."التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت بالعربية"مناقشة ربليل مواد الكتاب ادلدرسي 
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اسئلة البحث . ج

" التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت بالعربية " ما مقصود كتاب الدراسي . 1

. 1984تأليف طو زلمد زلمود السنة 

تأليف طو " التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت بالعربية " ىل كتاب الدراسي . 2

 وفقا دبعيار كتابة الكتاب الدراسي اجليد؟ 1984زلمد زلمود السنة 

التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت " ما ادلزايا والعيوب ُب كتاب الدراسي . 3

؟ 1984تأليف طو زلمد زلمود السنة " بالعربية 

أهداف البحث . د

: أىداف البحث ُب ىذه المنافشة ىو

تأليف طو زلمد " التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت بالعربية " دلعرفة كتاب .1

. 1984زلمود السنة 

تأليف طو " التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت بالعربية " دلعرفة كتاب الدراسي .2

.  وفقا دبعيار كتابة الكتاب الدراسي اجليد1984زلمد زلمود السنة 
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التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت " دلعرفة ادلزايا والعيوب ُب كتاب الدراسي .3 

. 1984تأليف طو زلمد زلمود السنة " بالعربية 

فوائد البحث .ه 

: وتنقسم فائدة البحث من ىذا البحث إٔب القسمُت

الفوائد النظرية .1

واستخدامها لتحسُت ,      فهذا البحث ان ذبد نظرية نظرية جيدة إلعداد ادلواد

قادر على إثراء معرفة الكتب ادلدرسية اللغة العربية , والكتب العربية اجلودة, اجلدوى

. خاصة

الفوائد العملية   .2

دلرجع إلثراء النص ادلستخدم إلضافة اخلربة ادلهنية ُب تنظيم طريقة التعليم : للمعلم.      أ

. باستخدام الكتاب ادلدرسي اللغة العربية

متوقع ان ذبذب نتائج الدراسة وربسن نتائج التعليم اللغة العربية ىي : للطالب.     ب

.  أفضل 
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للمدخبلت واعتبار لتكون أكثر انتقائية ُب تقدًن الكتب التعليمية  : للمدرسة.    ج

   .اجليدة اليت تناسب بالتأكيد ظروف الطبلب وادلدرسة وادلناىج ادلستخدمة

هيكال البحث . و

وصف كل باب كما . تتكون ادلنافشة ادلنهجية إٔب مخسة أبواب,      ُب ىذا البحث

: يلي

, أسئلة البحث, ربديد البحث, خلفية البحث, تتكون من: ادلقدمة,    الباب األول

. فوائد البحث وىيكل البحث, أىداف البحث

, تعريف كتاب ادلدرسي, تعريف ربليل, تتكون من: الدراسة النظارية,    الباب الثاين

مواد , معيار كتاب ادلدرسي, األىداف والفوائد كتاب ادلدرسي,  تعريف اللغة العربية

. الكتاب العامة وترمجة ادلساكن

مصادر , موضوع البحث, أنواع البحث, تتكون من: منهج البحث,     الباب الثالث

. طريقة تأكيد البيانات, طريقة ربليل البيانات, طرية اجلمع البيانات, البيانات

حيتوي على ربليل ادلواد الكتاب ادلدرسية : العرض ربليل البيانات,     الباب الرابع

ُب ادلعهد اجلامعة للبنات اجلامعة " التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت بالعربية"

. اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية
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تتكون عن اخلبلصات واإلقًتاحات ىي سلسلة من النتائج : اإلختتام,     الباب اخلامس

وادلرفقات وقائمة من , وُب هناية ادلطاف حيتوي على ادلراجع. البحث الشاملة باختصار

.  السَتة الذاتية للمؤلف
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الباب الثاني 

الدراسة النظرية 

 تعريف تحليل.أ

مقال، ) فإن تعريف التحليل ىو التحقيق ُب حدث ,وفقا دلعجم اللغة اإلندونيسية      
 (.السببية، واجللوس قضيتو، وما إٔب ذلك)دلعرفة الظروف ُب الواقع  (إٔب ذلك فعل، وما

  :وفهم ادلعٌت كلو ىناك بعض فهم التحليل وفقا خلرباء مثل      

  Wiradiوفقا  . أ

      التحليل ىو نشاط يشمل أنشطة اإلنتقاء والتحليل والتمييز بُت ما يتم تصنيفو أو 

 . ذبميعو ب وفقا دلعايَت معينة وسعى إٔب تقييم معناه وعبلقتو

  Komaruddin    وفقا  . ب

      التحليل ىو نشاط تفكَت لوصف كامل ُب مكون حبيث ديكن التعرف على 

.  عبلمات ادلكونات والعبلقات مع بعضها البعض ووظائف كل منها ُب كل واحد موحد

  Dwi Prastowo Darmintoوفقا  . ج

      ويعرف التحليل على أنو ربلل موضوع ألجزاءه ادلختلفة واستعراض ادلمر نفسو، 

.  فضبل عن العبلقات بُت األقسام لكسب فهم وفهم صحيح للمعٌت كلو
                                                             

1
 Depdiknas,Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta,Balai Pustaka,Edisi 

Ketiga,2002),Halaman 46 
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  Anne Gregoryوفقا . د

.        التحليل ىو اخلطوة األؤب ُب عملية التخطيط

  Effery Likerوفقا .   ه

.                 التحليل ىو الوقت الذي يقضيو مجع األدلة للعثور على مصدر ادلشكلة

  Hanif Alfattaوفقا .    ز

التحليل ىو اخلطوة األؤب ُب تطوير النظم األساسية اليت ديكن أن تؤثر على جودة 

.  النظام

  Hussein Umarوفقا  . س

      التحليل ىو عملية العمل من رونتوان عملية العمل قبل إجراء البحوث اليت سيتم 

. توثيقها من خبلل مراحل كتابة التقارير

  Minto Rahayuوفقا  . ل

      التحليل ىو وسيلة لتقسيم إٔب ادلكونات ادلكونة، دبا ُب ذلك عملية حيرر عن شيء 

. كان ُب األصل مرتبطة معا
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 Robert Schriterوفقا  . م

      التحليل ىو عملية قراءة النص جلعل عبلمة ووضع العبلمة ُب تفاعل ديناميكي، دبا 

  .ُب ذلك الرسائل اليت سيتم تسليمها

 Gorys Kerafوفقا  .ٌ 

وُب الوقت .       التحليل ىو عملية لكسر األشياء إٔب أجزاء مًتابطة مع بعضها البعض

. نفسو

ويتكون .  شلا يعٍت اإلفراج Analysisيأٌب التحليل من الكلمة اليونانية القدًن

وىو ما يعٍت " لوين"وىو ما يعٍت العودة و " آنا"القياس من اثنُت من ادلقاطع وىي 

وبالتإب فإن تعريف التحليل ىو زلاولة دلراقبة بالتفصيل على شيء أو . االفراج عنهم

.  كائن عن طريق وصف مكونات تشكيل أو إعداد ادلكون دلزيد من الدراسة

- التحليل يأٌب من التحليل العريب .بيان اجلزء ووظيفتو: التحليل عبارة عن مجلة

. ربليل مشاعر اإلصلاز ُب كل حدث ادلادة والقيام بشيء آخر دلعرفة الوضع احلقيقي

: نادرا جدا. حل احللول اليت ربل احللول واحللول واحللول، ال تضعف الضعفاء: احلل

  .تراجع الناس ُب احمللة، وىو عكس التجول

                                                             
2
 Eriyanto,Analisis Isi, Jakarta,2012:Kencana,halaman 15-16 

194.ص  (2004يكتثح انشروق اندونيح،:انماهرج)جًهىريح يظر انعرتيح، 
3
   

   
972: ، ص(1119دار انًعارف،: كىريش انديم انماهرج)اإلتٍ يُظىر،نضاٌ عرب، 

4
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أمهية ربليل الكتب ادلدرسية ىو أن ىذه العملية التشخيصية العبلجية اليت تؤدي إٔب 

ولذلك، صلد أن مجيع بلدان العآب زبضع للمناىج . تطوير ادلناىج وتقدم الكتب ادلدرسية

ويهدف الربنامج . الدراسية، شلثلة ُب الكتب ادلدرسية، من أجل عملية التحليل ادلستمر

سوف ننظر بعد فًتة من . إٔب ربسُت وتطوير ذلك ألن ادلنهج ٓب يتم تطوير أو تعديل

على أن أفضل الكتب ادلدرسية  (2001)ويشدد مرسي . الوقت باعتباره منصة متخلفة

لديها رلموعة متنوعة من التجارب اإلمنائية اليت ربتاج إٔب مراجعة من وقت آلخر، 

ويفًتض تغيَت الكتب ادلدرسية أن احلياة ثابتة . وبالتإب فإن التحديات احلالية تستوُب

 .والعكس بالعكس

 تعريف الكتاب المدرسي.ب

كتاب ادلدرسي ىو كتاب حيتوي على ادلواد ادلرتبة بطريقة وجيعل الطبلب 

 H.G.Tariganوفقا .يفهمون ادلوضوع بسهولة ُب عملية التعلم اخلاصة هبم بإشراف ادلعلم

:  الكتاب ادلدرسي ىي

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

 .الكتب النصية وىي مرتبطة دبجال زلدد من الدراسة .2

                                                             
تحهيم يحتىي كتة انترتىيح اإلصالييح انًرحهح انثُىيح في انردٌ في ضىء َظريح انكاءاخ .انًجهح األرتيح في انعهىو انترتىيح.  

 296.ص (3.2014 عدد 10يجهد )
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كان الكتاب ادلدرسي القياسية، وادلفهوم القياسي ىنا ىو ان الكتاب أصبح  .3

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

 ادلخولة

 وعادة ما يكتب الكتب النصية من قبل خرباء ُب رلاالت كل منها .4

 يتم كتابة الكتب النصية ألىداف تعليمية زلدده .5

 والكتب ادلدرسية رلهزه أيضا بوسيلة للتدريس .6

 الكتب النصية ىي دائما مكتوبو لدعم برنامج التدريس .7

تعاريف أخرى، وفقا دلا ذكره ويدودو وجسمدي، فان الكتاب ادلدرسي ىو 

عبارة عن رلموعة من الوسائل أو االدات لتعلم ادلواد اليت ربتوي علي التعلم وأساليبة 

وحدوده وكيفيو تقييمو بشكل منهجي وتصميمو وجاذبيتو من أجل ربقيق األىداف 

ويوضح ىذا ادلعٍت . ادلتوقعة، اي ربقيق الكفاءة أو االختصاص الفرعي بكل تعقيداتو

انو ينبغي تصميم الكتاب ادلدرسية وكتابتها مع القاعدة التعليمية ألهنا ستستخدم من 

  .قبل ادلعلمُت دلساعده ودعم عملية التعلم

دبزيد من التفصيل أن الكتب ادلدرسية ىي أداة  Calfee و  Chamblissويوضح 

 .(خارجها)جانبية لفهم وتعلم األشياء اليت تقرأ وفهم 

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

Tingkat Satuan Pendidikan, (jakarta: Akademia Permata, 2003) hal.1 
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قاعو : ، مثل (احلزم ، النص)اخلرباء الذين اقًتحوا حدا من الكتب ادلدرسية       

إن الكتاب ادلدرسي ىو تسجيل للفكر العصبية واليت " قائبل Tarigan  السعي ُب كتاب

". ىي منظمة للنوايا وادلقاصد 

الكتب ادلدرسية ىي الكتب أو الكتب القياسية لكل فرع من فروع "يقول لينغ و.1

 . الدراسة، وتتكون من نوعُت، الكتاب الرئيسي أو الرئيسي والتكملة أو ادللحق

ادلصممة لبلستخدام ُب الفصول  (التدريس)الكتب الدراسية "قال بيكون إن . 2

الدراسية يتم إعدادىا بعناية من قبل خرباء أو خرباء ُب ادليدان وذبهيزىا دبرافق تعليمية 

 ".مناسبة ومتناغمة

ىي أدوات تعلم ديكن  (التدريس)الكتب ادلدرسية " إٔب أن Buckinghamويشَت .3

استخدامها ُب ادلدارس والكليات لدعم برنامج حديث ومفهوم عموما للتدريس 

 ". والتفاىم

إن الكتاب ادلدرسي أو كتاب الدورة ىو دليل "وينطبق الشيء نفسو ُب ويكيبيديا ، .4

للتدريس ُب أي كتاب قياسي حول موضوع ، والذي ال يستخدم بالضرورة ُب دورة 

 .يتم إنتاج الكتب ادلدرسية وفقا للمؤسسات التعليمية. معينة

                                                             
7
 Ibid,11     

8
 Taylor Barbara,Reading Difficulties,(Network York:Random House,1998),hlm 1523 
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/       الكتب ادلدرسية ىي مجيع أشكال ادلواد ادلستخدمة دلساعدة ادلعلمُت  

الكتاب الدرس ىو  .ادلدربُت ُب تنفيذ أنشطة التدريس والتعلم ُب الفصول الدراسية

 :ادلزية كتاب الدرس ىو.كتاب الدراسية يستخدم للمراجع معيار َب الدرس خاصة

ادلصادر مادة  .1

جيعل للمراجع الكتاب للدرس خاصة .2

ترتبب بانظام و سهل .3

 .وإرشادات التعليمية.4

الكتاب ادلدرسي ُب صفاتو اخلاصة بادلقارنة مع غَتىا من الكتب التعليمية، علي 

حد سواء ينظر من حيث احملتوي، والعرض، أو غَتىا من اإلعدادات، فضبل عن 

 ومن حيث زلتواىا، فان الكتب ادلدرسية أو الكتب ادلدرسية ىي كتاب .وظائفهم

يتضمن وصفا لبعض رلاالت ادلواد التعليمية، ودلستوي معُت من التعليم، وخاصو ُب 

 ينظر من حيث العرض، والكتاب النصي أو الكتاب ادلدرسي ىو ادلواد .السنو الدراسية

: التعليمية اليت تاخذ ُب االعتبار العوامل 

 

                                                             
9
 Aris DwiCahyono,Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Silabus,RPP,Bahan 

Ajar),(Yogyakarta:Gava Media,2014,), hlm.171 
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 أىداف التعلم .1

 ادلناىج الدراسية وىيكل الربامج التعليمية .2

 مستوي منو ادلتعلمُت أو ادلستهدفُت .3

 الظروف ومرافق البنية التحتية للمدرسة .4

ظروف ادلعلمُت .5

الكتاب ىو وحدة من وحدات التعلم اليت ربتوي على ادلعلومات وادلناقشة 

التعلم ىو نوع من الكتاب الذي ىو سلصص للمعرفة األساسية، وكوسيلة . والتقييم

 .الكتب ادلدرسية ىي الكتب ادلستخدمة ُب عملية التعلم. تستخدم دلرافقة ادلدرسة

وتعرف الكتب ادلدرسية أيضا بالكتب ادلدرسية، والكتب ادلدرسية، وكتب 

نظرا دلضمون الكتب ادلدرسية واتساعها ىو دبثابة . العبوات، أو كتب دليل الدراسة

 والكتب ادلدرسية ىي كتيبات للمواضيع ادلكتوبة وادلؤلفة من خرباء . الكتب ادلدرسية

   .ميدانيُت معنيُت بقواعد الكتب ادلدرسية، وتنشر رمسيا وتعمم

الكتاب ىو كتاب " يوضح أن 1 ادلادة 2008 السنة 2ُب بيمنديكناس عدد     
مرجعي إلزامي الستخدامها ُب وحدات التعليم االبتدائي والثانوي أو الكليات اليت ربتوي 

على مصفوفة التعلم من أجل ربسُت اإلديان والتقوى والطابع النبيل والشخصية، إتقان 

                                                             
10

 Johan Wahyudi,Menulis Untuk Masa Depan,Kamis 2 November 2017 (10:30) 
11

 R Masri Sareb Putra,How to Write Your Own Text Book Cara Cepat dan Asyik 

Membuat Buku Ajar Yang Powerful,(Bandung:Kolbu,2007),hlm 11 
12

 Syamsul Arifin dan Adi Kusrianto,op.cit,hlm 58. 
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العلوم والتكنولوجيا ، وزيادة احلساسية والقدرة اجلمالية، وربسُت القدرات احلركية والرعاية 
 ". الصحية اليت مجعتها معايَت التعليم الوطنية 

 تعريف اللغة العربية.ج

أو الغربية، ودلا جاء        اللغة العربية ىي اللغات اإلعبلمية بُت لغات العآب الشرفية 

 . اإلسبلم كانت اللغة العربية مزد ىرة مكتملة النوم تنظم شبو اجلزيرة العربية

وقد وصلت إلينا . اللغة العربّية ىي الكلمات الىت تعرّب هبا العرب عن أغراضهم

وحفظها القران الكرًن واألحاديث الشريفة وما رواه الثقات من منثور . من طريقة الّنقل

 . العرب ومنظومهم

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

إّن إبراىيم عليو السبلم نظر إٔب ولده إمساعيل مع : " نايف زلمود معرفعن ابن اّندم 

: أخواذلم من جرىم، فقال ذلم إبراىيم باللسان الذي كان يتكلم هبا الّسريانية القددية 

 . أعرب اخلق بو، واهلل أعلم

:  وأما ُب اإلصطبلح فقد عّرفها علماء كثَتون، منهم

                                                             
13

 Lihat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 

2008 Pasal 1(3) tentang buku 

 57. ص ( ِ 1411دار انجيم، : تيروخ  ) عثد انعزيز ثرف، انهغح انعرتيح  و انفكر انًضتمثهي،  

  7. ص.  يظطفً انغالتيًُ، جايع اندروس انعثيح 

  22. َايف يحًىد يعروف، خظائض انهغح انعرتيح وطرائك تدريضها، ص  
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يعرب هبا العرب عن  (ادلركبة ُب مجلة)وافقا أمحد قيش أّن اللغة العربية ىي اكلمات 

 .واجلملة ىي الكبلم ادلفيد، وتألف من فعل وفاعل أو مبتدأ وخرب. مكنون نفوسهم

, بُت ىم عرب عن تعريف ابن جنٍت. تعريف اللغة اليت أعرب عنها العديد من اخلرباء     

: اللغة ىي

  "أصوات يعربىا قوم عن أغراضهم  "

وادلفهوم نفسو للغة متقدم أيضا ُب التعريف الذي أعرب عنو ابن خلدون، كما نقلتو      

: احلجازية

وتلك العبار فعل لسلٍت نلشئة , اللغة ُب ادلتعارف ىي عبارة ادلتكلم عن مقصوده"    

 "عن القصد

وافقا مصطفى الغبلبيٌت أّن اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن 

حفطها لتا القران الكرًن واألحاديث . أغراضهم، وقد صلت إلينا من طريقة النقل

 تعريفات أخرى أّن اللغة .الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم

                                                             
 5. ص ( و 1979دار انجيم، : نثاَاٌ - تيروخ )أحًد ليش، انكايم في انُحى وانظرف واإلعراب، . 

 
18

 Ibn Jiniy, Al-khashshah, (Beirut: Dar al-kitab al-arabiyah, 1952), jilid I, hlm.33 
19

 Mahmud Fahmi Hijazy, Ilmu Al-lughaoh Al-arabiyah, (Kuwait: Wikalah Al-

mathbu`ah, 1973), hlm.9 

 ططفً انغالتيًُ، جايع اندروس انعرتيح  و 
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العربية ىي لغة العربية واإلسبلم، وأعظم مقوما القومية، وىي لغة حية قوية، عاشت 

 . دىرىا ُب تطور ومناء، واسع صدورىا لكثَت نت األلفاظ الفارسة

وقد أعطت العربية العديد من ادلفردات إٔب للغات أخرى ُب العآب اإلسبلمي، 

خبلل العصور الوسطى، كانت . مثل الكثَت من دور البلتينية ُب معظم اللغات األوروبية

اللغة العربية األداة الرئيسية للثقافة، وخاصة ُب العلوم والرياضيات والفلسفة، شلا أدى إٔب 

 . لغة أوروبا اليت تضمن الكثَت من ادلفردات من اللغة العربية

         اللغة العربية ىي أكرب لغة من حيث عدد ادلتكلمُت ُب عائلة من اللغات   

السامية، وىذه اللغة مرتبطة باللغتُت العربية والعربية، وقد صنفت اللغة العربية من مودرن 

 وربدث ىذه اللغات ُب ISO 639-3 لغة فرعية ُب 27على أهنا ماكروباسا واحدة مع 

مجيع أضلاء العآب العريب، ُب حُت أن اللغات العربية ادلعتادة معروفة ُب مجيع أضلاء العآب 

اإلسبلمي، اللغة العربية مودرن تأٌب من اللغة الكبلسيكية اليت كانت لغة األدب ودين 

 . األجبدية العربية مكتوبة من من اليمُت إٔب اليسار. 6اإلسبلم منذ القرن 

اللغة العربية ىي اللغة اليت .       اللغة العربية دبا ُب ذلك بساتُت السامية أو السامية

يستخدمها الناس أو الشعوب اليت تعيش ُب هنري دجلة والفرات والسهول السورية وشبو 

، مثل فينسيا، ىربيو، العربية، سوريانيا، بابيلونا من (الشرق األوسط)اجلزيرة العربية 

                                                             
  48. ص ( ِ 1387دار انًعارف، : كىرَيش انُيم  ) عثد انعهيى إتراهيى، انًىجح انفُي انًدرس انهغح انعرتيح،  

22
 UIN Nuha,Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab,(Yogyakarta:Diva 

Press,2012),hlm 32 
23

 UIN Nuha,Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab,....hlm 32 
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اللغات العديدة اليت ديكن أن تبقى حىت اآلن ىي العربية، ُب الواقع، ظهرت اللغة العربية 

وديكن تسجيل أدلة األسباب على االثار العربية اجلديدة فقط . منذ القرن قبل اإلسبلم

منذ قرنُت من الزمن قبل اإلسبلم، لذلك ديكن بدء تسجيل اللغة العربية اجلديدة ُب ىذا 

 . الوقت

أهداف وفوائد الكتاب المدرسي . د

 أهداف الكتاب المدرسي  .1

.    الكتاب ادلدرسية لو العديد من الوظائف واألىداف والفوائد ُب دعم عمليو التعلم

 :ووفقا ناسوطيون، فان وظيفة درس الكتب ادلدرسية ىي

. كمواد مرجعيو أو مواد مرجعيو من قبل ادلتعلمُت.أ

 .كتقييم للمواد.ب

 .كاداه تعليمية ُب تنفيذ ادلناىج الدراسية.ج

 .كاحد األساليب التعليمية احملددة أو التقنيات اليت سيستخدمها ادلعلمون.د

. كوسيلة لزيادة الوظيفي وادلنصب.ه
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، لصياغة بعض من دور وفائدة الكتاب ادلدرسي علي النحو  (1981)دريٍت وبييت 

 :التإب

تعكس وجهو نظر اليت ىي صعبو وحديثو التدريس وتطبيق متسول ُب ادلواد التعليمية . ا

 .ادلقدمة

تقدًن مصدر للموضوع أو ادلوضوع الغٍت وادلتنوع والسهل القراءة ، والذي يتوافق مع . ب

مصاّب واحتياجات الطبلب ، كاساس لربامج االنشطو ادلقًتحة حيث ادلهارات ادلهنية 

 .احلصول علي الشرط الذي يشبو احلياة الفعلية

 .توفَت مصدر تتالف ونظمت حول مهارات ادلهارة. ج

 .ووسائل التدريس لتحفيز الطبلب (إٔب جانب الدليل ادلصاحب)تقدًن . د

تقدًن التثبيت االوٕب الذي حيتاج اليو اجلميع دفعو واحده وكذلك دعم ادلهام والتمارين .ه

 .العملية

 .تقدًن ادلواد أو وسائل التقييم وازباذ إجراءات تصحيحيو متجانسة ومبلئمة.و

الكتاب ادلدرسي ُب صفاتو اخلاصة بادلقارنة مع غَتىا من الكتب التعليمية، علي 

حد سواء ينظر من حيث احملتوي، والعرض، أو غَتىا من اإلعدادات، فضبل عن 

 ومن حيث زلتواىا، فان الكتب ادلدرسية أو الكتب ادلدرسية ىي كتاب .وظائفهم
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يتضمن وصفا لبعض رلاالت ادلواد التعليمية، ودلستوي معُت من التعليم، وخاصو ُب 

 ينظر من حيث العرض، والكتاب النصي أو الكتاب ادلدرسي ىو ادلواد .السنو الدراسية

: التعليمية اليت تاخذ ُب االعتبار العوامل 

 ىداف التعلم أ.أ

 ادلناىج الدراسية وىيكل الربامج التعليمية .ب

 مستوي منو ادلتعلمُت أو ادلستهدفُت .خ

 الظروف ومرافق البنية التحتية للمدرسة .د

ظروف ادلعلمُت .ه

 فوائد الكتاب المدرسي.2

ىناك أيضا فوائد ,       وباإلضافة إٔب وظيفة الكتاب ادلدرسية والغرض منها

: واستخدامات أخرى للكتب ادلدرسية من نيبها ما يلي

مساعدة ادلتعلمُت ُب تنفيذ ادلنهاج الدراسي ألّن يتم إعداده على أساس ادلناىج . أ

. الدراسية ادلعمول هبا

سوف يعرف , مع كتاب الدرس, يصبح ادلعلم معلما ُب ربديد طريقة التدريس. ب

لذالك سوف يساعد ادلعلمُت على , ادلعلم ماىي ادلواد اليت سيتم دراستها جنبا إٔب جنب

. استخدام النهج واالسًتاتيجية والطريقة اليت سيتم استخدامها ُب كل فصل
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وسوف تساعد . إتاحة الفرصة للمتعلمُت لتكرار الدروس أو تعلم مواد جديدة. ج

الكتب ادلدرسية الطبلب على تكرار ادلوضوع وتذكر مادة الدرس اليت ًب شرحها من قبل 

وديكن للطبلب تعلم ادلواد التالية اليت سيتم تدريسها من قبل ادلعلم حبيث عندما , ادلعلم

. ولكن ىناك استعداد بالفعل, حيدث النشاط التعلم ال تبدأ معرفة الطبلب من الصفر

سوف تزيد من , من خبلل دروس الكتاب ادلدرسي. توفَت ادلعرفة للمتعلمُت وادلعلمُت. د

. توسيع فهم ومعرفة الطبلب وادلعلمُت أو اكنساب معارف جديدة

 .كن مصادر للدخل إذا ًب نشره. ه

      وديكن أيضا التفريق بُت فوائد ادلواد التعليمية استنادا إٔب احتياجات ادلعلمُت 

  .والفوائد اليت تعود علي ادلتعلمُت

 فوائد للمعلم  . أ

ىناك ما ال يقل عن ثبلثو استخدامات إلنشاء مواد تعليمية للمعلمُت ، دبا ُب       

 :ذلك ما يلي

سيكون لدى اختصاصيي التوعية مواد تعليمية ديكن أن تساعد . (1

 . ُب تنفيذ أنشطة التعلم

                                                             
24

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

Press, 2012), hlm.169 
25

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

Curup, 2013), hlm.12 
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وديكن تقدًن مواد التدريس كمصنفات تقيم لتكميل درجة ائتمان اختصاصي . (2

.  زيادة الدخل للمعلمُت إذا ًب نشر العمل.التوعية ألغراض الًتقية أو الوظيفة

. أضافو إٔب األرباح للمعلمُت إذا كانت نتائج عملو نشرت. (3

فوائد للطبلب .   ب

إذا كانت ادلواد ادلتاحة ُب متنوعة ومبتكره ومثَته لبلىتمام ، ٍب ىناك ما ال يقل عن       

 :ثبلثة يستخدم ادلواد التعليمية للطبلب ، دبا ُب ذلك ما يلي

 أنشطة التعلم ىي أكثر إثارة لبلىتمام ومثَتة لئلعجاب . (1

ادلتعلمُت احلصول على ادلزيد من الفرص للدراسة بشكل مستقل مع توجيو ادلواد . (2    

.  التعليمية ادلختلفة من ادلعلمُت

.  ادلتعلم احلصول على سهولة ُب دراسة كل الكفاءة اليت جيب أن يتقن.(3

دراسي ممعيار الكتاب ال. ه

 دراسي العامممعيار الكتاب ال.1   

 23 و 22 ذكر الفقرتان 2013 لسنة 32وُب تنظيم وزير التعليم والثقافة رقم 

 أن الكتاب ادلدرسي ىو كتاب مرجعي إلزامي الستخدامو ُب ادلدارس اليت 1من ادلادة 

ربتوي على مواد تعليمية من أجل زيادة اإلديان والتقوى والطابع والشخصية والقدرة 
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والقدرة على إتقان العلوم والتكنولوجيا، واحلساسية اجلمالية والقدرة، واإلمكانات ادلادية 

  (.(SNPوالصحية اليت ًب ذبميعها وفقا دلعايَت التعليم الوطنية 

 : نظر إٔب التعرض ادلذكور أعبله، جيب أن تكون ادلادة التالية شللوكة من قبل مواد

.  ادلعرفة اليت تشمل احلقائق وادلفاىيم وادلبادئ واإلجراءات . أ

ادلهارات ادلادية أو ادلواد التعليمية ادلتعلقة، من بُت أمور أخرى، القدرة . ب

على تطوير األفكار، واختيار واستخدام ادلواد، واستخدام ادلعدات 

ديكن سبييز مستويات مهارات الشخص ُب احلركة الروتينية .وتقنيات العمل

.  شبو ُب وقت مبكر

    ُب التعلم جيب أن تغرس قيم التآزر والصدق والرمحة وادلساعدة : ادلواقف أو القيم.    ج

    . ُب ادلساعدة والتشجيع وقبول ما ىي نتيجة التعلم

تنص ,  بشأن معايَت التعليم الوطنية2005 العام 19ووفقا لبلئحة احلكومية  رقم       

.  على أن الكتاب ادلدرسي الذي يستوُب العناصر األربعة لؤلىلية43 من ادلادة 5الفقرة 

 :ووفقا للعناصر األربعة للجدوى ىي

 

                                                             
26

 Peraturan pemerintah no 32 tahun 2013 pasal 1,ayat 22 dan 23,(Jakarta:2013) hal,26 
27

Ibid  
28

 Mansur Muslich, Text Book……,,hlm.242 
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 تقييم جدوى احملتوى .1

:  من حيث جدوى احملتوى، ىناك ثبلثة مؤشرات جيب النظر فيها، وىي

 (KD) والكفاءة األساسية (SK)إن مدى مبلءمة الوصف ادلادي دلعيار الكفاءة .أ

  :موجها إٔب ما يلي

اكتمال ادلواد .(1

اتساع ادلواد .(2

عمق ادلادة .(3

دقة ادلواد .ب

: وتوجو مؤشرات دقة الواد إاى األىداف التالية   

دقة ادلفاىيم والتعارف .(1     

جيب تقدًن ادلواد ُب الكتاب ادلدرسي بدقة لتجنب سوء فهم الطالب، وينبغي 

 . KD و SKصياغة ادلفاىيم والتعاريف لدعم ربقيق 

دقة ادلبدأ .(2   

ويتعُت صياغة ادلبادئ قيد الدراسة ُب الكتب ادلدرسية بدقة حىت ال زبلق 

. تفسَتات متعددة

دقة اإلجراء .(3   



28 
 

. جيب أن تصاغ اإلجراءات بدقة حبيث ال يقوم الطبلب بأخطاء منهجية

دقة العينات واحلقائق والرسوم التوضيحية .(4

وينبغي توضيح ادلفاىيم وادلبادئ واإلجراءات باحلقائق واألمثلة واإلدارات 

. اليت تعرض بدقة

دقة األسئلة .(5

جيب أن يبٌت من , إتقان الطبلب على ادلفاىيم وادلبادئ واإلجراءات

. خبلل األسئلة ادلقدمة بدقة

مواد دعم التعلم .ج

: وتوجو مؤشرات مواد دعم التعلم إٔب مايلي

التوافق مع تطور العلم والتكنولوجيا .(1

. واإلحاالت, واألمثلة, حداثة ادليزات.(2

منطق .(3

حل ادلشكبلت .(4

الربط بُت ادلفاىيم .(5

( الكتابة واحلديث)اإلتصاالت .(6

( التطبيق)النشر .(7
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اجلذب ادلادي .(8

تشجيع البحث عن مزيد من ادلعلومات .(9

مواد التخصيب .(10

تقييم جدوى العرض .2      

: وىي, ىناك ثبلثة مؤشرات جيب النظر فيها من حيث جدوى العرض

تقنيات العرض .   أ

:       وتوجو ادلؤشرات الفنية لعرض الكتب ادلدرسية إٔب مايلي

عرض منهجي .(1      

متطلبات العرض .(2      

التوازن بُت الفصول .(3      

عرض التعلم  .   ب

تركز الطالب .(1      

تطوير مهارات العملية .(2      

اكتمال العرض .   ج

القسم السبلئف .(1      

قسم احملتويات .(2      
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غطاء جزء .(3      

تقييم أىلية اللغة .3

: يتوافق التطابق مع مستوى تطور الطالب مع ما يلي.   أ

. التوافق مع مستوى مع مستوى التنمية الفكرية.(1      

. التوافق مع مستوى التنمية اإلجتماعية والعاطفية.(2      

: إتصل موجهة إٔب األمور التالية.   ب

رسالة قابلية القراءة .(1      

دقة القاعدة .(2      

: وهتدف متطلبات وسبلمة تدفق التفكَت إٔب ما يلي.   ج

التحديات والتكامل بُت الفصول  .(1      

ادلطالب والنزاىة بُت الفقرات .(2      

تقييم اجلدوى التوضيحية  .4

 : يتم توجيو حجم الكتاب إٔب ما يلي.  أ

. ISOمبلئمة الكتاب معيار .(1

موافقة احلجم مع احملتوى ادلادي للكتاب .(2 

: ويوجو تصميم جلد الكتاب إٔب مايلي.ب
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تصميم .(1

نوع طباعة الكتاب .(2

استخدام احلروف .(3

: ويهدف تصميم زلتوى الكتاب إٔب ما يلي.   ج

رسم الكتاب .(1      

وفاق ادلنتاج .(2      

اكتمال ادلنتاج .(3      

فقو ادلنتاج .(4      

طباعة زلتوى الكتاب .(5      

 سلتصر زلتوى الكتاب.(6      

يشرح شرح الكتب ادلدرسية اليت تعترب , ُب كتاب دراسة ادلنهاج اإلندونيسي        

 :جيدة على األقل ادلعايَت الثمانية التالية

ادلنظمة والنظاميات  . أ

شيء يتكون من مكونات أو مواضيع  (أو طريقة ذبميع)ادلنظمة ىي تكوين 

 . النظاميات ىي القاعدة ُب كتابة الكتب ادلدرسية اليت جيب اتباعها. ذات غرض زلدد

                                                             
29

 Ibid  
30

 Telaah Kurikulum Bahasa Indonesia, hlm.143-150 



32 
 

جيب أن تفي منظمة الكتب ادلدرسية جبميع مكونات التعلم اليت ًب إنشاؤىا بطريقة 

وينبغي تصنيف ادلهارات اللغوية واألدبية، . (CTL)متكاملة بُت النهج التواصلي والسياقي 

أي االستماع والتحدث والقراءة والكتابة وفقا لدرجة كيسولياتان والعبلقة بُت ادلواضيع 

.  مع بعضها البعض

التوافق مع زلتوى ادلناىج الدراسية . ب

      كما نقلت من سوديرمان ونقلت مرة أخرى من قبل بوبوه فتح الرمحن يعتقد أن 

مواد الدرس ادلتعلقة باحتياجات . مصلحة الفرد سوف تنشأ عندما يتعلق أحد احتياجاتو

 .وربفيزىم على التعلم ُب غضون فًتة معينة من الزمن, الطبلب

      وقال سوىارسيمي أريكونتو نقبل عن األب فاثورمهان أن ادلواد أو مادة          

ألن ىو ادلوضوع الذي حياول أن , الدرس ىو عنصر أساسي ُب أنشطة التدريس والتعلم

لذالك ينبغي على وجو اخلصوص للمعلمُت أو تطوير ادلناىج الدراسية . يتقن ادلتعلمُت

عموما النظر ُب مادى احتياجيات ادلتعلمُت من ادلواد أو ادلوضوعات الواردة ُب ادلنهج 

ولذالك فإن مصلحة الطبلب ترتفع عندما . ادلتعلق باحتياجات ادلتعلمُت ُب ادلستقبل

  .يتم تدريس مادة وفقا الحتياجاهتم

 
                                                             

31
 Pupuh Fathurrahman & M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar:Melalui 

Penanaman  Konsep Umum Konsep Islami, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.14 
32

 Ibid  



33 
 

وتام الوافقة ادلادة دبوضوع .1

      ويفع ادلؤلفون مواد تعلمية ُب الكتب ادلدرسية مع مراعاة مواضيع التعلم الواردة ُب 

والغرض من التطوير ادلادي ىو أن ادلواد التعليمية يتم ىضمها بسهولة . ادلنهج الدراسي

وينبغي أن يستند تطوير ادلواد على . . أي الطبلب, من قبل مستخدمي الكتاب

والغرض . ادلوضوعات لتطوير ادلواد ادلستهدفة وربقيق أىداف كتابة الكتاب/ ادلوضوعات 

. من التطوير ادلادي ىو أن ادلواد التعليمية يتم ىضمها بسهولة من قبل الطبلب 

  kognitifوافقة . 2

حيتاج الطبلب أيضا إٔب , ُب الكتابة واختيار الكتب ادلدرسية

من . حيتاج الطبلب أيضا إٔب التنمية ادلعرفية, ُب الكتابة واختيار الكتب ادلدرسية

فمن األفضل أن زبتار ادلواد , أجل االستفادة من مواد التعلم اليت تدعم قدرات الطبلب

لتجنب صعوبة التقاط , ومع ذالك. اليت ىي أعلى قليبل من ادلتوسط ُب عملية التعلم

. التزال االختبلفات ادلادية أولوية, ماكسيد اليت تريد نقلها أو خلق ادللل على الطبلب

استخدام أو استخدام اللغة . ج

جيب أن تستوُب الكتب ادلدرسية معايَت استخدام اللغة . اللغة ىي أداة إتصال

تطور العصر ىو تطَت استخدام اللغة . اإلندونيسية بشكل جيد ومواكبة العصر
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استخدام اللغة )اإلندونسية ُب الكتب ادلدرسية على حد سواء كما االقتباسات والكتابة 

: وربدد معايَت اللغة ادلناسبة للحالة والشروط بالشروط التالية. (االندونيسية احلالية

من ادلعلم . 1

من سلم التعاليم .2

من ادلتعلم .3

مىت تعلم .4

أين تعلم .5

ما طريقة تعلم .6

وئام ادلثل مع قراءة أو النص . د

جيب أن تكون الكتب مصحوبة دائما برسوم ادلثل ورسومات جلعل الكتاب 

تعمل الكتب ادلدرسية أيضا , وباإلضافة إٔب اجتذاب االنتباه. ادلدرسي يناشد الطبلب

جيب ضبط اختيار الصورة ووضعها على . على تيسَت الفهم وحفز التعلم بطريقة تواصلية

النص أو القراءات حبيث ديكن أن يعمل وجود الصور ُب الكتاب ادلدرسي على النحو 

. األمثل
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جيب أن يكون نص القراءة أو اخلطاب مرتبطا أو متوافقا الرسوم ادلثل أو الصور 

اإلرتباط ال يكفي مع ادلعلومات الواردة ُب نص قراءة بشكل . ادلضمنة فيما يتعلق بالنص

. سلتلف أيضا مع األفكار الرئيسية ُب النص

القية أو األخبلق خاجلوانب األ.ه

جيب أن يأخذ . إن األخبلق األخبلقية ىي أيضا معيار تقييم الكتب ادلدرسية

وىذا أمر مهم ألن أمة إندونيسيا ىي . الكتاب ادلدرسي ُب اإلعتبار اجلانب األخبلقي

الذين يشعرون بقلق بالغ إزاء اجلوانب األخبلقية , أمة ربافظ على انسجام الشعب الديٍت

. ُب مفاصل احلياة اجملتمعية

 معيار الكتاب المدرسي اللغة العربية. 2

 :    وفقا للكتب ادلدرسية الدكتورة ألقوسيمي العربية ما يلي

قراءات سوفت كنت شكلت اسئلو متكررة , ان يكون أكثر تواصليو: القراءات.      أ

أو ُب , ُب منزل, ما إذا ُب مدرسو, حول أشياء ان يرتبط إٔب حيواهتم (ديديليس)

. اجملتمعة

ىذه القاعدة ال تتعلق دبشكلة البحث باللغة العربية، : قواعد اللغة العربية .      ب

ولكن إذا كان اجلانب ال ديكن أن يساء فهمها سباما باستخدام مشكلة الدراسات 

 . اجلانبية
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واللسان أو الكتابة سبارين جيب أن يقوم هبا الطالب يسًتشد : بعض التمارين.      ج

.  ادلعلم

وىذه ادلشكلة جيب القيام هبا بصراحة : خطوة متعددة ُب توفَت اللغة العربية.      د

حبيث ال ربدث األضرار اليت حلقت فعالية تعلم اللغة، وبالتإب، يتم إعادة اختيار ادلواد 

.  ادلكون وتقييمها بشكل مناسب

من زلتوى الكلمات اجلديدة، من الصعب العثور : القاموس احلإب ىو أسرع.      ه

عليها ُب الكتب ادلدرسية، وادلفردات التبشَتية بعد القراءة أو وضعها على صفحة أخَت 

 . من الكتب ادلدرسية

 قال أنو تدبَت ُب كتاب جيب صياغة اذلدف الذي يتعُت Robert F.Morgerوفقا 

 .ربقيقو بوضوح، لذلك فهمها بسهولة من قبل ادلستخدم

وينبغي أن تكون خصائص الكتب ادلدرسية األخرى مناسبة دلستوى وإمكانات 

:  لتحقيق ذلك ديكن ربقيق ذلك عن طريق.الطبلب الذين سيتعلموهنم

جيب أن تستند زلتويات الكتب ادلدرسية إٔب التحليل اللغوي للطبلب، وىذا  . أ

يعٍت أنو قبل إعداد الكتاب جيب على ادلؤلف إجراء دراسة سابقة لبعض جوانب 

.  لغة الطالب، ويهدف ىذا إٔب الكتاب ُب وقت الحق وفقا دلا درسو
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 ىناك حاجة إٔب جانب غَت لغوي واجتماعي ثقاُب، أي قبل إعداد  . ب

الكتاب،جيب  على ادلؤلفُت إجراء دراسة مسبقة للحياة االجتماعية والثقافية 

للطبلب وبعض اخلصائص اليت زبتلف عن الثقافة العربية، واذلدف ىو أن النهج 

 . ادلواد ذات الصلة حلالة الطالب، وبالتإب فإن الكتاب ىو مناسب ومفيد

وىي ربتاج إٔب ربليل تثقيفي، وىذا يعٍت أن تعديل ىذا الكتاب مع الطبلب  .ج

وادلعلمُت مع  الطبلب جيب أن تقوم على العقل البشري، والقدرة على تعلم 

 . اللغة، ومستوى ادلعرفة اللغوية، وميل الطبلب ُب تعلم اللغة

 : سبعة خصائص للكتب ادلدرسية العربية اليت جيب تلبيتها، وىي

، وىي كتاب باللغة العربية، علمية وخطية من قبل خرباء  Academic integrity . أ

 . عربيُت على أساس منهج اللغة العربية ادلطبق

 ينبغي وضع كل موضوع وفقا لبلختصاص ،Throughnes of converage . ب

.  الكفاءات أما كفاءة ُب تعلم اللغة العربية والكتابة والقراءة واالستماع والتحدث

أن كتب اللغة العربية ادلستخدمة لتكون مكتوبة بشك واضح، Detail proved . ج

بشكل صحيح الذي رلرد جيب النظر ُب التفاصيل ُب العرض التقدديي زلتوى جيد 

، وبناء اجلملة، وال إٔب األوامر ُب التدريب أو tتأليف كتاب من اخلطابات، حركات

.  اختبار الكفاءة اليت ستقدم بوضوح ودون لبس
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ىو كتاب العربية ادلستخدمة ىو الكتاب الذي يستخدم اللغة  Good prose style . د

العربية ىو جيد وواضح ويسبب استخدام ادلصطلحات األجنبية، اجلمل الطويلة 

.  ليست واضحة أو مجل قصَتة غامضة

ىو الكتاب يقدم اذلدايا الوصف مع أسلوب لغة مثَتة Interesting  . ه

سبارين سلتلفة وادلهام ديكن أن يكون اجلذب الرئيسي للكتب ادلدرسية .لبلىتمام

.  اجليدة

 ىو تكوين الكتب ادلدرسية وينبغي أيضا أن تكون مؤىلة Weel organised . و

ادلوضوع األول جيب أن يكون أسهل وأبسط من غتيما الثاين، مرتبة .بشكل جيد

.  مع زيادة مستوى الصعوبة وال توفر ادلمارسة للمواد اليت ٓب يتم تدريسها

 ىو تصميم العرض على حد سواء غطاء واحملتوى، وشكل Plesant format . ز

احلروف ادلستخدمة واختيار األلوان واستخدام الورق ىو أيضا مسة من كتاب 

 . عريب جيد

معيار مواد الكتاب المدرسي .و

ادلواد ادلقدمة على تطوير واضحة ,       الكتابة ُب الكتاب النصي أو الكتاب ادلدرسية

. والعملية و تكون قيمة ادلسؤولية ُب أكاددييا
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      فيما يلي بعض األشياء اليت ذبب ُب االعتبار عرض ادلوضوع على دقة ادلادة اليت 

: يتم رؤيتها ُب ادلؤشرات التالية

القانون وما إٔب ذالك ادلعروض ُب الكتاب ادلدرسي , الصيغة, التعريف, كل ادلفهوم.1

. يكون ادلناسب

األصلية ىذه ادلواد ينظره ُب كل ادلقدمة ادلواد . ذبب ان تكون ادلواد ادلقدمة األصلية.2

. سيكون تطبيقها او يكون إثباتو ُب احلياة احلقيقية

القانون وما إٔب ذالك ادلعروض ُب الكتاب ادلدرسي , الصيغة, التعريف, كل ادلفهوم. 3

. وينظر إٔب دقة ىذا اإلجراء ُب خطوات اليت ربسن بالعلم.حصل على اإلجراء ادلناسب

:       وتوجو جوانب نطاق ادلادة إٔب ادلؤشرات التالية

وصف ادلادة ُب الكتاب ادلدرسي ىناك مطابقة دبعايَت الكفاءة والكفاءة األساسية .1

. الواردة ُب ادلناىج

اتساع وعمق ادلادة يتفق مع ادلادة الواردة ُب ادلعايَت الكفاءة والكفاءة األساسية وليس .2

. من تكرار ادلواد

إن ادلواد , قال علي القامسي,      ُب الكتابة الذي نقلت فيها مشس الدين الشَتُب

:  تنقسم إٔب ثبلثة األقسام (غَت العرب)الكتاب الدرسية العربية للطبلب األجنبية 

: وىي, ادلواد األساسية.1
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نص التعليم .      أ

قائدة رتيب اللغة .      ب

التمارن التدريج .      ج

قائمة احملتويات .     د

رلموعة ادلفردات .      ه

: وىي, ادلواد ادلساعدة.2

القاموس .      أ

كتاب شلارسة للكتابة .      ب

كتاب شلارسة للصوت .       ج

كتاب الدور للتعلم .      د

كتاب التمرين .      ه

التعليمات التدريس .      و

: وىي, ادلواد معُت.3

وسائل األعبلم السمعية .      أ

وسائل األعبلم البصرية .      ب



41 
 

(, 20-2010:19)الذي ان نقل عنو مشس الدين أشراُب , س وينكل.      وفقا و

: قال أيضا إن اختيار ادلوضوع الصحيح كان على النحو التإب

. جيب ان تكون مواد او الدرس ذات صلة بأىداف التعليم والتعلم اليت يتعُت ربقيقها.1

ينبغي ان يكون ادلوضوع مطابقا بدرجة الصعوبة مع قدرة الطبلب على تلقي ومعاجلة .2

. ادلواد

ألهنا ذات صلة بتجربة احلياة , ينبغي ان يكون ادلواد قادرة على دعم لدافع الطبلب.3

. اليومية للطبلب بقدر ما ىو شلكن

. ينبغي ان تكون ادلواد التعلم متوافقة مع اإلجراءات التعليمية ادلتبعة.4

. ينبغي ان تكون ادلواد التعلم متوافقة مع وسائل التعليم ادلتاحة.5

:       وقالت ىيلدا طابا ادلعايَت الختيار احملتوى او ادلواد على النحو التإب

. وىذا ينبغي ان تصف ادلعرفة احلالية, ينبغي ان تكون ادلواد صحيحة ومهمة.1

ينبغي ان يكون ادلواد ذات الصلة بالواقع اإلجتماعي والثقاُب حىت يكون الطبلب . 2

. كالتغَتات فيما حدث, أكثر القدرة على فهم الظواىر العادلية

جيب ان ربتوى ادلواد على التوازن بُت اتساع وعمق .3

. جيب ان تشمل ادلواد رلموعة متنوعة من األىداف.4

. جيب ان تكون ادلواد مناسبة مع القدرة واخلربة للمتعلمُت.5
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 .جيب ان يكون ادلواد متفقة مع احتياجة مصلحة ادلتعلم.6

, فقد اقًتح عدة معايَت الختيار ادلادة (1978)دول .      أما بالنسبة رونالد ج   

: وىي

. صحة وأمهية ادلواد.1

. توجد توازن ادلادة.2

. مبلءمة ادلواد مع اإلحتياجات الطبلب و اىتمامتهم. 3

. االستقرار ادلواد وليس فيها الدوار بسرعة.4

. العبلقة بُت ادلواد مع الفكرة األساسية وادلفاىيم.5

. قدرة ادلتعلمُت على تعلم ادلواد.6

. إمكانية شرح ادلواد بالبيانات من التخصصات األخرى.7

: وىي,      ادلواد ادلقدمة للمتعلمُت فينبغي باىتمام لبعض اجلوانب

اإلختيار .1

 (احلصول على األفضل) االختيار ىو اختيار .      اإلختيار ىو الفحص او االختيار

: وىي, وىناك اليت تؤثر عليها, ُب اختيار ادلواد تدريس اللغة. والتصفية
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. الغرض من برنامج تعلم اللغة.     أ

. مستوى إتقان الطبلب.     ب

. وقت طويل برنامج اللغة.      ج

التدرج .2

ال جيب أن يكون ىناك تدرجات أو مراحل ادلقدمة ,       بعد االختيار ادلواد التدريس

تدرج ىو ادلرحلة اخلطوة ترتيب ادلواد اليت ًب اختيار . ديكن ان تدرس ُب وقت واحد

ذات مرة أن ادلبادئ اليت ديكن استخدامها ُب التدرج  (Briod 1992 ) ذكرت.لتدريسها

 .ىي ادلفردات وادلعٌت والقواعد

العرض .3

 تسليم ادلواد     بعد مرحلة االختيار والتدرج ُب ادلرحلة التالية ىو العرض ، اي كيفية

ُب ىذه احلالة ، فان العرض يتعلق بكيفية تسليم ادلواد . ادلختارة واجملمعة لفهم الطبلب

حبيث ديكن فهم ادلواد أب ادلتعلمُت ، وذلك ما يظهر علي صفحات الكتاب الذي كان 

. العرض
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التكرار .4

الشحذ ىو اخلطوة اليت . التكرار ُب ىذا السياق دبعٌت تعزيز أو تدريب أو شحذ     

 ُب الكفاءات  ىضم ادلواد ادلقدمة واستيعاهبا للطبلبازبذىا كاتب الكتاب ادلدرسي

. اللغوية اجلاىزة ادلستخدمة

مواد الكتاب العامة .ز

وُب ىذه ادلرحلة قدمت بعض النماذج من الصور : مرحلة تقدًن الصور: الفصل األول.1

, واسع, ضليف, قصَت, طويل: والكلمات اليت تفيد الطالب وصف األشياء احلسية مثل

. اْب...عجوز, طفل, قريب, بعيد, ضيق

الصورة والكلمة .   أ

الصورة واجلملة .ب

وأعٌت هبذه ,  مرحلة تكوين اجلمل وربطها:مرحلة تكوين اجلمل وربطها: الفصل الثاين. 2

ادلرحلة ان يقوم الطالب بوصل الكلمات مع بعدىا لتكوين مجل تامة 

 مرحلة تقدًن القصص القصَتة :مرحلة تكوين القصة: الفصل الثالث. 3

ترتيب اجلمل  .أ

االستعانة بالكلمات .ب
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االسنعانة بالكلمات والصور .ج

وقد استخدمت ُب ىذه ادلرحلة بعض الطرق اليت : كتاب ادلوضوعات: الفصل الرابع. 4

  الرياضة, عرس, زيارة, الوالدان, ادلدينة,ادلعهد,  من أنا: وىناك ادلوضوعات.ذكرهتا آنفا

 . ُب ادلزرعةو

 نترجمة المسك.س

شقق )     معهد اجلامعة للبنات اجلامعة اإلسبلمية احلكومية او يسمى روسوناوى 

وقف .  مًت مربع64.855,00 مًت مربع بو األرض 4.933,50بٍت على  (الطالبات

وقف معهد اجلامعة للبنات ُب .  ه ُب شهر رمضان1430معهد اجلامعة للبنات ُب عام 

, بَتكوت سي توان, ميدان ميود, كيناصلان بارو, شارع ويليام اسكندر باسار اخلامس

سبلك معهد اجلامعة , وجود موقع اسًتاتيجي ومفيد جدا للبيئة الًتبوية. سومطرة الشمالية

. وظائف إدارية وإدارة لبناء شخصية الطبلب بأسلوب سامي
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الباب الثالث 

منهج البحث 

نوع البحث .أ

الباحث ُب ربليل البيانات .      نوع البحث الذي يستخدم ىو البحث ربليل الضمٌت

ربليل الضمٌت وصفى ىو ربليل الذي مقصودىا . يستخدم طريقة ربليل الضمٍت وصفى

نقش ربليل الضمٌت ليس مقصودىا لتجرب . او نص معُت, لتصور بالتفصيل رسالة

ربليل الضمٌت رلرد للوصفى يتصور . او لتجرب  إتصل بُت متغَت, شيء فرضية معُت

. ناخية وخصائص من الرسالة

البحث .      إذا نظر من ناحية أىداف إذان ىذا البحث ىو البحث إستطبلع

 .إستطبلع ىو البحث أجريت هبدف يستطبلغ ظاىرة الذي جيعل البحث

 ،Library researchبل إذا نظر من موضوعية إذان ىذا البحث ىو نوع البحث 

 Libraryالبحث ادلكتبية .بسبب موضوعيتو الكتب الذي يتصل بادلسئلة البحث

research،ىو البحث الذي يعمل دبستخدم  Literature  مكتبة ،فيا كتب ،كرسة او

 . زلاسبة حصل البحث من الباحث السابقة

                                                             
39

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: 

Ghalia, 2002), h. 11 
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. edukatif  و  (linguistik)بينما تقرب الذي البحث ىو تقرب العلم اللغة 

 التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت بسبب موضوعية من البحث إستحقاق ادلادة ُب الكتاب

 .الناطقُت بالعربية

موضوع البحث . ب

التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت "      موضوع البحث ُب ىذا البحث ىو الكتاب 

. 1984تأليف طو زلمد زلمود السنة " الناطقُت بالعربية

مصادر البيانات . ج

. ادلواد ادلستخدمة لدعم البحث,       البيانات ىي سجل األدلة كدليل على احلقيقة

. البيانات األولية والبيانات الثانوية:مصادر البيانات ُب البحث فتنقسم إٔب القسمُت 

ادلصادر األولية .1      

على سبيل ادلثال من ,       البيانات األولية ىي البيانات ادلستخرجة من ادلصدر األول

ادلصدر . شخص كل األصلي وسيتم إعداد لغرض معُت وافق عليو الطرف احملتاج

التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت " األولية ذلذا البحث ىو الكتاب الكتاب 

. 1984تأليف طو زلمد زلمود السنة " بالعربية

                                                             
40 Husein Umar, Metode Riset Bisnis, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.84 



48 
 

. ادلصادر الثانوية.2      

       البيانات الثانوية ىي مصادر البيانات البحث اليت ًب احلصول عليها من قبل 

ًب احلصول عليها )الباحثُت بشكل غَت مباشر من خبلل وسائل اإلعبلم الوسيطة 

. (وتسجيلها من قبل الوكاالت ذات الصلة أو األطراف األخرى

الكتب ادلتعلقة بالكتب ,      مصادر البيانات الثانوية ُب شكل وكاالت ذات الصلة

نصوص ادلقاالت أو ادلواقع ُب وسائل اإلعبلم اإللكًتانية ادلتعلقة بادلشاكل اليت , ادلدرسى

مصادر البيانات الثانوية ُب ىذا البحث ىي الكتب ادلتعلقة هبذا . يبحث عنها الباحثة

: البحث وىي

1. Eriyanto: Analisis Isi 

2. Kuntjojo: Metode Penelitian 

3. Mahmud Fahmi Hijazy: Ilmu Al-lughoh Al-arabiyah  

4. M. Iqbal Hassan: Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan 

Aplikasinya 

5. Suharsimi Arikunto: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis 

6. Syamsuddin Asyrofi: Metode Pengajaran Bahasa Arab, Analisa Textbook 

Bahasa Arab  

طريقة جمع البيانات  . د

وفق لطريقة أريكونتو .       طريقة مجع البيانات ُب ىذه الدراسة باستخدام طرية التوثيق

, النصوص, الوثائق يبحث عن البيانت حول األشياء أو ادلتغَتات ُب شكل مبلحظات
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جدول أعمال وىكذا , ليجرس, زلضر اإلجتماع, النقوش, اجملبلت, الصحف, الكتب

. دواليك

:       وفيما يلي خطوات مجع البيانات اليت أجراىا الباحث ُب ىذه البحث

ُب ىذه ادلرحلة يسجل الباحث مجع مصادر البيانات , مجع البيانات ادلتعلقة بالبحث. 1

. ادلتعلقة دبشكلة البحث

ُب ىذا النشاط اختيار الباحثون مجيع مصادر , اختيار مجع البيانات اليت ًب جردىا.2

. البيانات اليت ىي مناسبة جدا مع البحوث ادلشكلة

. أي من خبلل تقدًن البيانات اليت اختيارىا, يعرض البيانات اليت ًب زبفيضها.3

. ربليل البيانات اليت ًب تقدديها.4

. تلخيص مجيع البيانات اليت ربليلها.5

 طريقة تحليل البيانات .ه

بعد مجع البيانات البلزمة باستخدام تقنيات مجع البيانات أو الة معُت، ٍب 

 Contentالتحليل ادلستخدم ُب ىذا البحث ىو . النشاط التإب ىو إجراء ربليل البيانات

                                                             
41

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rieke 

Cipta, 1992),hlm.200 
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Analysis .  حيث غالبا ما يتم ربليل البيانات الوصفية فقط وفقا حملتواه، وبالتإب ىذا

 .Content Analysisالنوع من التحليل يسمى أيضا 

 يانات صحة البطريقة.و

      جيب على الباحث إجراء صحة البيانات اليت ًب مجعها قبل ربليل وتفسَت نتائج 

والباحثُت , ُب ضمان صحة البيانات ُب ىذه الدراسة. البحوث الصاحلة والصحيحة

زيادة ادلثابرة يعٍت جعل ادلبلحظات أكثر بعناية , ادلستخدمة من خبلل زيادة ادلثابرة

وذالك الطريقة سيتم تسجيل اليقُت من البيانات وتسلسل األحداث بطريقة . وباستمرار

ومن خبلل  زيادة ادلثابرة ديكن للباحث التحقق مرة أخرى إذا كانت . زلددة ومنهجية

وكذالك من خبلل زيادة ادلثابرة ديكن للباحثُت تقدًن . البيانات ادلوجودة  خطأ أم ال

. أوصاف بيانات دقيقة ومنهجية عن ادلبلحظة
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 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian  (Jakarta: CV Rajawali, 1983), h. 94 
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 الباب الرابع

عرض البيانات وتحليلها 

 "التعبير الموجه للمبتدئين من غير الناطقين بالعربية"تعريف الكتاب المدرسي .أ

     ىذا الكتاب ادلدرسي ىو الكتاب التعليم اللغة العربية تأليف طو زلمد زلمود 

التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت "وادلشرف زلمود إمساعيل صيٍت ومسي بالكتاب 

  سنتيمًت17عرضو ,  سنتيمًت23,5طويلو ,  صحفات128وىذا الكتاب لو " بالعربية

ىذا الكتاب لو صور ليكون وسائل الدرس ويستخدم اللغة .  سنتيمًت0,5و ثخنو 

وكتب ادلؤلف ىذا الكتاب ادلدرسي لكل الباب . الفصحى لسهولة الفهم عند الدروس

يتكون ىذا الكتاب من أربعة الفصول ولكل الفصول بادلراحل  , من السهولة إٔب الصعوبة

مرحلة تكوين , مرحلة تكوين اجلمل وربطها, ىو مرحلة تقدًن الصور, وفيها ادلواد ادلتنوعة

 .  وكتابة ادلوضوعات, القصة

الكتاب ادلدرسي مرجع ىذا وأصبح , ىو الكتاب ادلقرر علم النحو األساس

يستخدم ىذا الكتاب ُب ادلعهد اجلامعة للبنات اجلامعة اإلسبلمية احلكومية وإلزامي 

تكاد كل الطالبات اليت تعلمن ُب ادلعهد التقليدي بدأن . سومطرة الشمالية منذ سنوات
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التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت "درس اللغة العربية من الكتاب ادلدرسي

 .ىذا الكتاب جيعل معيار درس اللغة العربية". بالعربية

 ترجمة المؤلف والمشرف.ب

 المؤلف.1

دلبتدئُت من غَت االتعبَت ادلوجو "       طو زلمد زلمود ىو تأليف كتاب الدراسي 

". الناطقُت بالعربية 

 م وحصل على 1966زبرج من كلية دار العلوم جبامعة القاىرة عام - 1

. اللياس ُب اللغة العربية والثقافة اإلسبلمية

حصل على ديلوم الًتبية وعلم النفس من قسم الًتبية جبامعة القاىرة -2

 م 1972فرع اخلرطوم عام 

حصل على ديلوم تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا من معهد -3

 م 1978اخلرطوم الدوٕب لتعليم اللغة العربية عام 

 جامعة ادللك سعود-يعمل حإب مدرسا للغة العربية دبعهد اللغة العربية-4 

 نشرة عدة حبوث ُب موضوعات أدبية ولغوية  - 5

 فن الكدبية ُب األدب منذ العصر اجلاىلي حىت العصر العباسي-
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 الكلمات الشائعة خبلل ادلواقف ادلختلفة للغة احلياة اليومية-

 طريقة تدريس التعبَت للطبلب غَت العرب-

 الصحافة ودورىا ُب تنمية مهارات اللغة لغَت العرب-

وقد , احدمها ىذا الكتاب, أللف كتابُت لتدريس التعبَت لغَت الناطقُت باللغة العربية-6

التعبَت ادلوجو للمرحلة ادلتوسطة من )واألخر خت النشر وىو , نشر على نفقة اجلامعة

 غَت العرب

 المشرف.2

دلبتدئُت من غَت االتعبَت ادلوجو "كتاب الدراسي الدكتور زلمود إمساعيل صيٍت ىو ادلشرف 

 ".الناطقُت بالعربية 

  ( م1942) ه 1362ولد بادلدينة ادلنورة عام .1

من جامعة  (رلصص لغة وأدب غة وأدب صلليزي)حصل على بكالوريوس األدب .2

 ( م1964) ه 1384عام  (جامعة ادللك سعود حاليا)الرياض 

ٍب حصل ,(م1957) ه 1387حصل على ادلاجستَت ُب علم اللغة التطبيقي عام .3

 ( م1972) ه 1392على الدكتوراه ُب علم اللغة من جامعة جورجتاون بواشنطن عام 
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 (الواليات ادلتحدة األمريكية)أعَت مديرا مساعدا للمركز اإلسبلمي بواشنطن العاصمة . 4

 ( م1973-1969) ه 1393-1389من 

ٍب استاذا مشاركا العلم اللغة التطبيقي عام , ( م1973) ه 1393عُت مدرسا عام .5

 ( م1978) ه 1398

 ه 1395-1394كلية الًتبية للعام الدراسي -عُت وكيبل لقسم اللغة اإلصلليزية.6

 ( م1974-1975)

عام  (جامعة الرياض سابقا)عَت أول مدير دلعهد اللغة العربية جبامعة ادللك سعود . 7

 ( م1981) ه 1401حىت عام  ( م1975) ه 1395

  حبثا علميا ُب رلاالت علم اللغة العام وعلم اللغة التطبيقي16نشر لو . 8

 "معجم مصطلحات علم اللغة احلديث"منها أول  (اثنان دبفرده) كتابا 17صدر لو .9

 كتب منها واحد دبفرده والباقي باالشًتاك مع أخرين ُب رلأب علم 6يطبع لو حاليا . 10

اذباىات حديثة ُب "منها كتاب مًتجم بعنوان , اللغة وتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا

 "الًتمجة
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 مواد الكتاب المدرسي . ج

 مرحلة تقديم الصور: الفصل األول

 الصورة والكلمة.1

      وُب ىذه ادلرحلة قدمت بعض النماذج من الصور والكلمات اليت تفيد الطالب 

, طفل, قريب, بعيد, ضيق, واسع, ضليف, قصَت, طويل: وصف األشياء احلسية مثل

 .اْب...عجوز

 الصورة واجلملة.2

  وُب ىذه ادلرحلة قدمت بعض النماذج من الصور واجلمل اليت تفيد الطالب وصف 

القاضي حيكم بُت , النجوم طالعة, الوردة متفتحة, احلديقة مجيلة: األشياء احلسية مثل

البحارة يعملون على , الناسخ يطبع على اآللة الكاتبة, الطبيب يعاِب ادلرضى, الناس

 .السفينة

 مرحلة تكوين الجمل وربطها: الفصل الثاني

وأعٌت هبذه ادلرحلة ان يقوم الطالب بوصل الكلمات ,       مرحلة تكوين اجلمل وربطها

 :بإحدى الطرق التالية, مع بعدىا لتكوين مجل تامة
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 .(ب)ماينبسبها من القائمة  (أ)األخذ من القائمة .1

 .وضع الكلمة ادلناسبة ُب العبارات.2

 .ترتيب الكلمات لتكوين مجل تامة.3

 .تكوين مجل تامة من عدة جدوال.4

 .ربط اجلمل أو العبارات مع ما يناسبها من ثبلث مجل أو عبارات.5

 .استخدام أسلوب ملء الفراغات باجلمل ادلناسبة.6

 اْب...اختيار اإلجابة الصحيحة من عدة إجابات.7

 :رتب الكلمات األتية ٍب اعد كتابة اجلمل مرتبة: ادلثال

 واحلرارة-الشمس-سبدنا-بالضوء- 1

 تفيد-الرياضة-اجلسم- 2

 ُب-يكتب-الكراسة-بالقلم- 3

 من-النظافة-اإلديان-4

 العربية-ُب-يدرس-معهد-اللغة- سعيد- 5
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1 ..........................................................................  

2 ..........................................................................  

3 ..........................................................................  

4 ..........................................................................  

5 ..........................................................................  

 مرحلة تكوين القصة: الفصل الثالث

 :وىنا استخدمت الطرق التالية,       مرحلة تقدًن القصص القصَتة

 .ترتيب اجلمل لتكوين قصة قصَتة.1

 .وضع الكلمات مناسبة من القائمة ُب الفراغ ٍب تكملة القصة.2

 .ربويل القصة من ادلاضي إٔب احلال وإعادة كتابتها.3

 .ربويل القصة وذالك عن طريق تغيَت الفاعل.4

 .تغيَت الكلمات داخل األقواس بكلمات مناسبة ذكرت ُب أول القصة.5

 .وصف بعض الصور ادلركبة.6
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 . حكاية القصة شفهيا أمام الطبلب.7

 ترتيب الجمل .أ

 .     رتب ىذه اجلمل لتكون قصة

 .ترك أىلو وودعهم.1

 .وصل الرياض ودخل ادلعهد.2

 . أرسل ىارون أوراقو إٔب معهد اللغة العربية جبامعة الرياض وقبل دبعهد.3

 .رجع إٔب بلده وصار أستاذا للغة العربية.4

 .صلح ُب االمتحان النهائي وحصل على دبلوم.5

1....................................................................... 

2....................................................................... 

3....................................................................... 

4....................................................................... 

5....................................................................... 
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 االستعانة بالكلمات. ب

ضع كل كلمة من الكلمات التالية ُب مكاهنا من القصة ٍب اعد كتابة القصة . 1

 :والكلمات ىي

 يوم-شيخ-ثيابا-ضيف-مسجد-اهلل-خطأ

ومن البعض اآلخر .......      كان أحد القرويُت الرجال فقَتا يطلب من بعض الناس

 .طعاما وىكذالك

وطرق الباب فسألتو زوجتو من . كبَت.......قصد ىذا اجلل بيت......      وذات

فقال . ماذا تريد مٍت؟: ٕب عمل مع الشيخفجاء الشيخ وقال لو: أنت؟ فقال

عندىا ......تعال خلفى فذىب وراءه إٔب أن وصبل أمام: اهلل فقال لو الشيخ.......أنا

 .يا ضيف اهلل.......فهذا ىو بيت.......قال الشيخ للفقَت لقد جئت إلينا

       القصة

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ........................................................................... . 



60 
 

 احك القصة شفهيا.2

 االسنعانة بالكلمات والصور.ج

,       استبدل بالكلمات اليت بُت القوسُت الكلمات ادلناسبة شلا يأٌب وغَت مايلزم تغيَته

 :الكلمات ىي

 .وصلوه-حسبوا-عادوا-سكان-النمر-فىت-ضأنا-مدة

الذئب )وبعد مدة صاح بأعلى صوت  (غنما)يرعى (صيب)      ُب يوم من األيام كان 

القرية صوت الصيب وأسرعوا بُت احلقول ( أىل)مسع (. الغنم)عل ( الذئب)ىجم (الذئب

غضب . كذبت عليكم ليس ىناك ذئب يهجم على الغنم: فقال ذلم (اقًتبوا منو)حىت 

مسعوا صوت الصيب مرة ثانية  (حلظات)وبعد . إٔب منازذلم (ورجعوا)سكان القرية منو 

وُب ىذه ادلرة ىجم . أن الصيب يكذب عليهم (ظنوا)ولكن سكان القرية ٓب يصلوا إليو 

 .على الغنم (الذئب)

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  
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 كتابة الموضوعات: الفصل الرابع

وقد استخدمت ُب ىذه ادلرحلة بعض الطرق اليت ذكرهتا ,       مرحلة تقدًن ادلوضوعات

 .آنفا

 المعهد

 :الكلمات ىي,      ضع الكلمات اآلتية ُب الفراغ ادلناسب ٍب أعد كتابة ادلوضوع

 .يكتب-عظيمة-بستان-مهمة-سلترب-ادلعلمُت-تلميذ-غَت-حديثة-يزداد

      معهد اللغة العربية جبامعة ادللك سعود ىو معهد خاص لتعليم اللغة العربية والثقافة 

......... يدرس ادلعهد اللغة والثقافة اإلسبلمية بطرائق. العرب.......اإلسبلمية للطبلب

 .عدد الطبلب فيو كل عام.......وميسرة لذالك

منهم اآلسيويون واألمر , العآب......      وآلن ُب ادلعهد طبلب كثَتون من سلتلف

 .يكيون واألسًتاليون والفريقُت واألوربيون

وبو عدد كبَت من ادلعلمُت يقومون ,       وبو مدير يقوم بإدارة ادلعهد على أكمل وجو

لتدريب الطبلب على النطق الصحيح والقراءة واالستماع .......وبو, بتدريس اللغة

وبادلعهد أيضا موظفون كثَتون بعضهم يكتب على اآللة الكاتبة وبعضهم يقوم . والفهم

 .وكثَتة.......بأعمال
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يتخرج الطالب ُب النهاية بفائدة .......ومدة الدراسة.       وبادلعهد أربعة مستويات

 .جيدا.......ويستطيع الطالب ُب النهاية الفًتة أن يتحدث مع العرب ويقرأ و.......

 :       ادلوضوع

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 معيار المواد الكتاب المدرسي. د

وىي كتاب باللغة العربية، علمية وخطية من قبل خرباء عربيُت ،  Academic integrity.أ

 .على أساس منهج اللغة العربية ادلطبق

ينبغي وضع كل موضوع وفقا لبلختصاص الكفاءات  ،Throughnes of converage.  ب

 .أما كفاءة ُب تعلم اللغة العربية والكتابة والقراءة واالستماع والتحدث

كتب اللغة العربية ادلستخدمة لتكون مكتوبة بشك واضح، أن ،Detail proved.ج

بشكل صحيح الذي رلرد جيب النظر ُب التفاصيل ُب العرض التقدديي زلتوى جيد 
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، وبناء اجلملة، وال إٔب األوامر ُب التدريب أو تتأليف كتاب من اخلطابات، حركا

 .اختبار الكفاءة اليت ستقدم بوضوح ودون لبس

ىو كتاب العربية ادلستخدمة ىو الكتاب الذي يستخدم اللغة  ،Good prose style.د

العربية ىو جيد وواضح ويسبب استخدام ادلصطلحات األجنبية، اجلمل الطويلة ليست 

 .واضحة أو مجل قصَتة غامضة

سبارين .لبلىتمام  ىو الكتاب يقدم اذلدايا الوصف مع أسلوب لغة مثَتة، Interesting.ه

  .سلتلفة وادلهام ديكن أن يكون اجلذب الرئيسي للكتب ادلدرسية اجليدة

 ىو تكوين الكتب ادلدرسية وينبغي أيضا أن تكون مؤىلة بشكل ،Well organised.و

ادلوضوع األول جيب أن يكون أسهل وأبسط من غتيما الثاين، مرتبة مع زيادة .جيد

 .مستوى الصعوبة وال توفر ادلمارسة للمواد اليت ٓب يتم تدريسها

ىو تصميم العرض على حد سواء غطاء واحملتوى، وشكل احلروف ، Plesant format.ز

. ادلستخدمة واختيار األلوان واستخدام الورق ىو أيضا مسة من كتاب عريب جيد

     ُب ادلعيار كتابة كتاب مدرسي اللغة العربية الباحثة تقابل دبعيار كتابة كتاب مدرسي 

التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من "سبعة، لكن الباحث تركيز خبمسة معيار فقط ألن كتاب 

 .اذبو خبمسة معيار ذالك و بعضها الباحث رلرد يبحث بلمحة" غَت الناطقُت بالعربية
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التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت "أن كتاب , وفقا الباحثة ، Academic integrity.أ

كما ىو كثَت , علمي ومكتوب من تأليف ألىل خبَتة ُب اللغة العربية" الناطقُت بالعربية

التعبَت "ألف الكتب العربية وخصوصا كتاب للغَت العربية ادلثل ىذا الكتاب والكتاب 

  ".ادلوجو للمرحلة ادلتوسطة من غَت العرب

2 .Detail proved،التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت بالعربية "كتاب  أن", 

عرض ادلواد الكتاب  و.مكتوب بللغة واضحة و صحيحة و غَت رلردة و يسهل فهمو

ألن ىذا الكتاب ىو مكتوب  ،كتابة ادلواد على اخلروف واحلركة و ىيكل احلركة جيد،

التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت  "ىذا  كتاب .تأليف الذي ماىرة باللغة العربية

يوجد تدريبب خصوص ُب و ىو الكتاب العريب و ليس فيها احلركة إال ادلثل ، "بالعربية

 .كل الباب

3 .Good prose style،التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت "عرض ادلواد ُب كتاب   إن

وتقليل إستخدم صحيحة  ىو إستخدم لغة عربية واضحة و"الناطقُت بالعربية

. ادلصطبلحات األجنبية واللغة ادلفهومة واجلملة الواضحة وغَت دوخ

4.Interesting  ىو  "التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت بالعربية"، إن كتاب 

  .سبارين سلتلفةويوجد , لبلىتمام الكتاب يقدم مع أسلوب لغة مثَتة
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5.Well organised،  التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت بالعربية"ترتيب الكتاب" 

وتقدًن مواد الذي . وادلوضوعات الذين ُب كتاب بالتتسلس مع الصعوبة متزايدة. قد جيد

 ىو قسمُت  "التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت بالعربية"يدفق ُب كتاب 

  .الشرح والتمرين:يعٍت

لمبتدئين من غير الناطقين االتعبير الموجه "المزايا والعيوب في الكتاب المدرسي .و

 في المعهد الجامعة للبنات 1984 تأليف طه محمد محمود السنة ".بالعربية 

 .الجامعة اإلسالمية الحكومية سومطرة الشمالية

 ادلزايا الكتاب ادلدرسي.1

 .ادلشاكل والتمارين ادلتنوعة.(      أ

 .زلتوى ادلادة مفصلة جدا.(      ب

 .استخدام اللغة العرببية فصحى.(      ج

 .يؤلف أىل اللغة العربية.(      د

 العيوب الكتاب ادلدرسي.2

 اليوجد تقييم خصوصا.(      أ
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 أقل عن التدريبات قواعد.(      ب

   .  وأسهل جدا حينما ادلستخدمة للطبلب اجلامعة. (      ج
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 الباب الخامس

 اإلختتام

 الخالصة .أ

التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت  "حبث الباحثة على كتابأن تبعد      

 : وقد وجدت الباحثة بعض النتائج من البحث،"بالعربية

ىو   "التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت بالعربية"درسي آبكتاب ال.1

 ىذا الكتاب على يستخدم يبحث فيها الدراسة العربية من غَت العربية وكتاب الذي

من الطالبات ادلرحلة األؤب إٔب ادلرحلة األخَتة ويستخدمو منذ , الطالبات اجلامعة

 ومشرفو الدكتور زلمد 1984وىذا الكتاب يؤلف طو زلمد زلمود ُب السنة . سنوات

 . إمساعيل صيٌت

"  التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت بالعربية"من مبلءمة ادلواد كتاب . 2

ُب ادلعيار كتابة كتاب مدرسي اللغة العربية اليت ىي وفقا , يفي بادلعايَت الكتب اجليدة

التعبَت "وىو تركيز خبمسة معيار ألن كتاب . للمعايَت سبعة ُب تطوير الكتب ادلدرسية

اذبو خبمسة معيار ذالك اخلاصة و بعضها " ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت بالعربية

 .الباحثة رلرد تبحث بلمحة
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التعبَت ادلوجو للمبتدئُت من غَت الناطقُت "ادلزايا والعيوب ُب الكتاب .3

 ".بالعربية

زلتوى ادلادة مفصلة , ادلشاكل والتمارين ادلتنوعةومزايا ُب ىذا الكتاب ىو -  أ

  . يؤلف أىل اللغة العربية,استخدام اللغة العرببية فصحى, جدا

أقل عن التدريبات , االيوجد تقييم خصوصوالعيوب ىذا الكتاب ىو - ب

 .    وأسهل جدا حينما ادلستخدمة للطبلب اجلامعةقواعد

 اإلقتراحات.ب

      كتاب مدرسي الذي يستخدم ادلدرس و الطالب ىو ادلراجع عن وسائل تعلم 

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

من احلصيلة كتاب  .الدين مجهورية إندونسيا مهمة حذر حيرر كتاب مدرسي

: مدرسي،يوجد اإلقًتاحات فيو

 .على ادلدرسُت ان خيًتوا ادلواد الدراسية ادلناسبة دلستوى تبلميذىم من الكتاب.(1

 .للكاتب ان جيعل ُب الكتاب زبتاروا تعاريف وشرح وادلثال والتمارين.(2

 ُب عرض القواعد ينبغي تقدديها ُب أكثر عمقا من أجل عدم اخلاط بُت الطبلب (.3

 .ُب فهمو
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