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  الفكرة التجريدية

" سلسلة ىف القراءة العربية امليسرة 1 كتاب "العربية بسيطة  يفدراسة حتليلية  :  الموضوع
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" سلسلة ىف القراءة 1 كتاب "العربية بسيطة يناقشهو أن  ا البحثذالغرض األساسي هل

 إىل دف ةالدراس هذه .من ناحية املادة املاجستري أللليث عاشقني العربية امليسرة لطالب اجلامعة

" سلسلة ىف القراءة  1ما املادة اليت قدمها كتاب "العربية بسيطة ) 1( التالية: املشكلة على اإلجابة

هل  كتاب "العربية ) 2( املاجستري ؟ العربية امليسرة لطالب اجلامعة الذى ألفه ألليث عاشقني

 املاجستري فه ألليث عاشقني" سلسلة ىف القراءة العربية امليسرة لطالب اجلامعة الذى أل1بسيطة 

  ؟ مناسب باملنهج الدراسي لطالب اجلامعة من ناحية املادة

" سلسلة 1كتاب "العربية بسيطة    يف املكتبية الدراسات خالل منت املشكال هذه تعاجلو 

مجع من خالهلا . املاجستري ىف القراءة العربية امليسرة لطالب اجلامعة الذى ألفه ألليث عاشقني

املطلوبة من خالل املكتبة واملقابلة، فضال عن الدراسة التوثيقية. وقد قام الباحث بتحليل  البيانات

 البيانات املتحصل عليها باستخدام طريقة حتليل املضمون.

" تتكون من القراءة، ومسرد 1إن مادة الكتاب "العربية بسيطة ) 1: (بنيي هذا البحث

قراءة على املوضوعات التالية: االسالم والنظافة، واجلامعة املفردات، والقواعد، والتدريبات. تتضمن ال

اإلسالمية، واإلميان، واهللا خالق العامل، والتبليغ، والقران الكرمي، والقرآن الكرمي، وعناية النيب 

فعل (ماض، مضارع)، واملسلمني بالقرآن، وانتشار اإلسالم يف العامل. ويتضمن مسرد املفردات على 

الكلمة املتضادة، الكلمة ومجعها، اإلضافة، والنعت منعوت وعددها يف كل إسم، إسم تفضيل، 

. وأما القواعد حتتوى على مباحث 1، 29، 28، 13، 15، 12، 18، 17، 18الدرس: 

الكلمات، واملذكر واملؤنث، والنكرة واملعرفة، واملفرد واملثىن واجلمع، وحروف اجلر، واجلملة، واملبتدأ 

م واملتعدي، ونائب الفاعل. واألخري التدريبات، وهي تنقسم تدريبات إىل واخلرب، والفعل الالز 

" مناسب بصورة "تعليم اللغة 1املادة يف الكتاب "العربية بسيطة  )2( االستيعاب والفهم، والقواعد.
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" املكتوبة يف حتضري الدرس ملنهج كلية الرتبية عامة وغري مناسب بوحدة املادة املوجودة فيه 1العربية 

  ثل موضوعات القراءة والقواعد.م
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ABSTRAKSI 

Judul :STDI ANALISIS BUKU ARABIYAH BASITAH 1 

DITINJAU DARI SEGI MATERI KARYA ALIS ASSIKIN, 

MA 

Penulis : Muhammad Nur Kholis 

NIM :083211038 

 

Skripsi ini membahas mengenai buku Arabiyah Basitah 1 ditinjau dari segi 

materi karya Alis Asikin, MA. Kajian tersebut dimaksudkan untuk menjawab 

pertanyaan berikut: 1) Apa materi yang terkandung dalam buku Arabiyah Basitah 

1. 2) Apakah buku Arabiyah Basitah 1 relevan dengan kurikulum bahasa arab 

IAIN Walisongo Semarang. 

Permasalahan tersebut dibahas melalui studi pustaka dengan menggunakan 

metode kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. 

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul penulis menggunakan metode Analisis 

Isi untuk menganalisisnya. 

Kajian ini menunjukkan bahwa: 1) Materi yang terdapat dalam buku 

Arabiyah Basitah 1 adalah: Bacaan (qira’ah), Kosa-kata (Mufradat), Sintaksis 

(Qawaid), Latihan (tadribat). 2) Buku Arabiyah Basitah 1 relevan dengan silabus 

bahasa arab 1 secara umum dan tidak relevan dengan sub item materi yang ada 

secara khusus. 
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TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 
Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini 

berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk1987. 
Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten 
agar sesuai teks Arabnya.  
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Bacaan madd:     Bacaan diftong:  

a> = a panjang      ْاَو = au  

i> = I panjang      َْاي = a 

u>  = u panjang  
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 كلمة شكر وتقدير

  

 لنا مساعدتهو  التوجيه، توفيقو  ،انعم ناأعطا قد ذىال وحمتوياته الكون إله اخلالق هللا احلمد

ة تجريبيال ةاملدرس يف البحث إلجراء وذلك .العامل هذا يف وضوحا أكثر احلياة جعل نتمكن حىت

 .صعوبات مواجهة دونباملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية قندال على املستوى الدوىل ب

 اإلهلي النور جلب الذي حممد خامت األنبياء واملرسلني عظيمال لنيباعلى  مسالالصالة والو 

  .األرض يف اخلليفة اباعتبارها مهامه أداء يف فوائده تتخذ أن كنمت حبيث للبشر

 أيو  املساعدةو  والدعم واإلرشاد التوجيه قدموا الذين مجيع سداد علىا قادر  ليس الباحث

  نقدم الشكر ل:  خاصة اال قول الشكر والدعاء جزاكم اهللا احسن اجلزاء. باحثنيلل كبرية أمهية

 احلكومية مسارانج اإلسالميةالرتبية جبامعة واىل سوجنا   كلية كعميد . شجاعى املاجستريد  .1

 .ا البحثهذ كتابة عملية يف واإلرشاد التوجيه دائما ينيعطيين و ي وجهين وارشدالذمشريف و 

الذي  1الليث عاشقني املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية ومؤلف كتاب العربية بسيطة  .2

 أتاح يل فرصة مثينة ألداء البحث.

ا هذ كتابة عملية يف واإلرشاد هالتوجي دائما ينعطيتين و ي وجهتين وارشدتالذ املاجستريمفيدة  .3

 .البحث

 الذين الرتبية جبامعة واىل سوجنا اإلسالمية احلكومية مسارانج  كليةيف   والعاملني احملاضرين مجيع .4

  إعدادو  البحث إجراء على قادر تكن لذلك ،العلوم من متنوعة جمموعة تزويد إىل اضطروا

 رسالة اللسانس.

محد عز دين احلاج الذان يعلمان كثريا من علوم الدين كياهي سراج خضاري احلاج وكياهي أ .5

 واحلكمة واملعاملة واملعيشة وغري ذالك من علوم األخرى النافعة يف الدنيا واألخرة.

 .العلمطلب  عملية يف ن علموا الباحث ورشدواهأيب سالمت وأمي سري كادار وايت الذا .6

ين يبثوين بالسرور والسعادة الذ 2008مجيع أصدقائي بقسم تعليم اللغة العربية سنة  .7

 والضحاك كل الثنايا للحصول على ما أمل.

مجيع أصدقاء يف نافلة الذين يعطون إيل فرصة مثينة لرتقية مهارايت لغة كانت أم منظمة. و  .8

 اليت لست أنساها. 2010حفلة ميالد نافلة سنة 
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ين بكل أنشطتهم الذين يعجبو  خاصة ومعهد دار النجاة عامة مجيع أصدقائي بغرفة اهلالل .9

 السعيدة بكل وقت دون األثقال.

 .أنت اليت لست أنساها يف كل ثنايا  .10

واهللا أسأله أن جيازيهم أحسن اجلزاء, وعسى أن جيعل هذا البحث نافعا لعامل تعلم اللغة العربية 

  وتعليمها يف هذا البالد. إنه مسيع جميب. 
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