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  الباب األول

  المقدمة

 
 المسئلة خلفية  .أ 

 من املعلوم علما منذ قدمي الزمان أن الكتاب يكون أداة فعالية لنشر العلوم واملعارف. ولذا
استطاع اتمع وأفراده أن حيصلوا على ماحيتاجون به من احلاجة العقلية والتطبيقية، واستخدمه  

وعرفنا أيضا من عدد تأليف الكتاب علو كأساس لسري احلياة مثل علوم اإلنسان واتمع.  
الثقافة وتقدم احلضارة اإلنسانية كعصر حضارة العباسية العالية اليت صدرت منها جمموعة من 
الكتب دينية كانت أم علمية. واتمع ال ميكن أن حيصل على تلك احلضارة والثقافة إال 

ا وحمتواها تعتمد اعتمادا كبريا على بالتعليم. فعملية التعليم أيا كان نوعها أو منطها أو ماد
  1الكتاب املدرسي، فهو ميثل بالنسبة للمتعلم أساسا باقيا لعملية تعلم منظمة.

الكتاب املدرسي هو الكتاب األساسي للطالب وما يصحبه من مواد تعليمية مساعدة،   
داف معينة يف واليت تؤلف من قبل املتخصصني يف الرتبية واللغة، وتقدم للدارسني لتحقيق أه

ذا الكتاب املدرسي  2مقرر معني، يف مرحلة معينة بل يف صف دراسي معني ويف زمن حمدد.
تكون عملية التعليم سهلة و فعالية ألن املعلم حباجة ماسة إىل استعداد املواد اليت سيقدمها. 

يعترب إعداد  واعداد املواد التعليمية من أمر صعب. كما قال عبد الرمحن بن ابراهيم الفوزان:
املواد التعليمية واختيارها من أصعب األمور اليت توجهها املسئولني عن الربامج التعليمية، وذلك 
ألن أيا من العمليتني حيتاج موعة من املعايري والضوابط والشروط واملواصفات اليت بدوا 

يف األساس علمية تربوية،   تصبح كلتامها عملية غري علمية. ألن عملية إعداد املواد التعليمية هي

                                                             

 الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغاتحممود كامل الناقة ورشدى أمحد طعيمة،   1
 249)، ص 1983(مكة: جامعة أم القرى،  أخرى،

2
،  أساس إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني بالعربية، ناصر عبد اهللا الغاىل و عبد احلميد عبد اهللا 

 9ض : دار الغاىل، بدون سنة )، ص (ريا



2 

 

إذا فهي عملية تقوم على جمموعة من األسس واملبادئ املستمدة من ااالت اليت ينبغي أن 
  3تعاجل يف املواد التعليمية.

من هنا معروف أن تأليف الكتاب املدرسي البد من اهتمام كبري إىل اختيار املادة   
بعملية التعليم. ولكي اليتعدى من أهداف التعليم  وتنظيمها و املعلم و املتعلم وغريها املتعلقة

وكذلك تعليم اللغة العربية حباجة ماسة إىل اختيار املادة املناسبة بالقدرات واملهارات  املعني.
واملراحل التعليمية الذي وصل ا الطالب. وتلك املادة موجودة يف الكتاب املدرسي للغة 

  العربية.
سي حتتل مكانا هاما وعارقا يف تعليم اللغة العربية. وهو إضافة إىل ذلك فالكتاب املدر 

يستعمل اليوم يف املراحل التعليمية يف كثري من الدول يف العامل وهي يف املدارس أو املعاهد أو 
  اجلامعات.

جامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكومية هي جامعة اليت تؤكد تربيتها يف العلوم اإلسالمية و 
لغة القران الكرمي واحلديث  تعلق بالثقافة اإلسالمية. وكانت اللغة العربيةالبحوث عنها وما ت

النبوي كاملصدرين األساسني يف استنباط ذلك العلوم. فاكتساب اللغة العربية شرط واجب يف 
إجيادها. وبذلك تضع اجلامعة تعليم اللغة العربية مند املرحلة األوىل كي تكون أساسا يف فهم و 

  اإلسالمية.تعميق العلوم 
إىل  املدرسة العاليةاإلسالمية احلكومية هم الذين ينتقلون من  سوجنو طالب جامعة وايل

. ال بد هلم أن يكتسبوا أسس اللغة العربية. و الواقع خيالف ذلك.  أن الطالب اجلامعيةاملرحلة 
بعيدا بينهم.  اختالفا جتاه خلفية املدرسة ليوجد كثري من األشياء.  منها إذا ينظرخيتلفون ىف  

 ، و قليل منهم خترج يفاملعاهد اإلسالمية يفو بعضهم  ،املدارس اإلسالمية يف من خترجمنهم 
مواد تعليم  جيدون كانوا  املدارس اإلسالمية و املعاهد اإلسالمية يفاملدارس العامة. املتخرجون 

املدارس  يفا املتخرجون . و أمالسابقة دارسهممل املقرراللغة العربية كثرية من املنهج الدراسي 
  واد اال قليال. امل كانوا ال جيدون هذهالعامة  
 يصلون على املستوى األعلى أو املتقدم منهم الذين املستوى و العمر ليوجدإىل  وبالنظر  

يصلون  منهم الذين يصلون على املستوى املتوسط فيه، و ومنهم الذين ،اللغة العربية تعليم ىف
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بذلك حباجة ماسة إىل كتاب و  وأعمارهم متفرقة بعضهم عن بعض. .فيه على املستوى املبتدئ
مهارام ىف ، و قدرام، و املشتملة على املواد اليت تنمي أحوال الطالباللغة العربية املناسبة و 

  اللغة العربية.
توى على املادة بذلك ألن الكتاب هو أحد من الوسائل التعليمية املهمة الذي حيو 

 لى املواد التعليمية املناسبة. لكي يسهلعالكتاب الشامل  ة ماسة إىلجحبا الدراسية، فلذا
  استيعاب اللغة العربية. لطالب اجلامعة فهم و 

( دراسة فيقرتح الباحث البحث حتت املوضوع:  ،انطالقا من املشكلة السابقة
 جلامعة" سلسلة ىف القراءة العربية امليسرة لطالب ا1 كتاب "العربية بسيطة  يفحتليلية 

  من ناحية املادة). املاجستري أللليث عاشقني
  

  المشكلة قريرت  .ب 
 حبثه على املشاكل االتية: بحث السابقة، يريد الباحث أن يقررانطالقا من خلفية ال

" سلسلة ىف القراءة العربية امليسرة لطالب  1ما املادة اليت قدمها كتاب "العربية بسيطة  .1
 ؟. املاجستري اجلامعة الذى ألفه ألليث عاشقني

" سلسلة ىف القراءة العربية امليسرة لطالب اجلامعة الذى ألفه 1هل  كتاب "العربية بسيطة  .2
 .؟ مناسب باملنهج الدراسي لطالب اجلامعة من ناحية املادة املاجستري ألليث عاشقني

 
  هفوائدو  البحث أهداف  .ج 

 الباحث بأهداف اتية: ،عّني بناءا على املشاكل السابقة
" سلسلة ىف القراءة العربية امليسرة لطالب 1ادة اليت قدمها كتاب "العربية بسيطة معرفة م .1

 . املاجستري اجلامعة الذى ألفه ألليث عاشقني
" سلسلة ىف القراءة العربية امليسرة لطالب اجلامعة 1معرفة مناسبة كتاب "العربية بسيطة  .2

 من ناحية املادة. باملنهج الدراسي لطالب اجلامعة أللليث عاشقني املاجستري

  يرجى أن يعطي الفوائد مايلي: ،من هذا البحث

كون البحث مرجع و مصدر يف تأليف كتاب تعليم اللغة العربية اجليدة و الصحيحة   للنظرية:
  حيث يستعمل فعاليا و مناسبا يف تعليم اللغة العربية للطالب غري ناطقني ا. 
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  :للتطبيق

 " .1 "العربية بسيطة ل الطالب ىف فهم مادة كتابأن يسه .1
 يستطيع املؤلف أن يصلح نقائص الكتاب إذا وجد فيه. .2
" 1 بسيطة "العربيةيستطيع احملاضر أن يطبق طرق التعليم املناسبة باملواد املوجودة ىف كتاب  .3

 لطالب.
 

 الدراسات السابقة  .د 

راسة (د للدكتور د. هداية  Bahasa Arab Qur’aniتعليم اللغة العربية باستخدام كتاب " .1
. من هذا البحث 73211042تبته فضيلة الثالثة/)" الذي كحتليلية عن املادة والطريقة

تعليم اللغة العربية بكتاب اللغة العربية القرآنية مناسبا نستطيع أن نأخذ النتيجة على أن 
على الكبار لفهم القرآن الكرمي بأقصر وقت وبأقّل جهد وجتعلهم  ميارسون العمل على 

الزكاة واحلج،  -بالنسبة للقادرين  منهم  -رم مثل الصلوات اخلمس والصوم و التقرب إىل
وهذا من تعليم اللغة ألغراض  ،بأم ال يفهمون معىن ما يقرؤون يف عباداممع اعرتافهم 

ة العربية القرآنية يطور منهجه خاصة، لذلك ينبغى أن يكون تعليم اللغة العربية بكتاب اللغ
ة مثل األهداف السلوكية، وكذلك أساليب التعليم املستخدمة أن تراعي عناصره األساسيو 

 بطبيعة لغة القرآن الكرمي نفسها.

للدكتور د. هداية للصف  2008"دراسة حتليلية عن كتاب "تعليم اللغة العربية" سنة  .2
من  063211030العاشر باملدرسة العالية من ناحية املادة" الذي كتبته ثاين رمحوايت/

بحث نستطيع أن نقتصر على النتائج التالية: األول أن الكتاب تعليم اللغة العربية هذا ال
للدكتور د. هداية تتضمن عن أربعة دروس، الدرس األول التعلم عن التعارف و الثاين 

أن  التعلم عن احلياة العائلية و الثالث التعلم عن اهلواية والرابع التعلم عن املهنة. والثاين
اللغة العربية للدكتور د. هداية يتبع على نظرية الوحدة باستخدام املنهج على  الكتاب تعليم

وهو   Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)مستوى الوحدة الدراسية 
 .2008سنة  2موافق على نظام وزير الشؤون الدينية اإلندونسية منرة 

ادس من ناحية املهارات اللغوية" الذي  "دراسة حتليلية عن كتاب العربية للناشئني اجلزء الس .3
. من هذا البحث نستطيع أن نقتصر على النتائج التالية: 3103069كتبته مكتفئة/
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األول أن كتاب العربية للناشئني اجلزء السادس يعاجل املهارات اللغوية األساسية يف التوازن، 
أربع حصص يف دقيقة، بواقع  45حيث يتم تدريس الوحدة يف أربع حصص وزمن احلصة 

األسبوع، وتوزيع الوقت املخصص للوحدة. والثاين أن مادة كتاب العربية للناشئني اجلزء 
السادس حيتوي على أربع املهارات اللغوية. وهي مهارة االستماع، الكالم، القراءة، والكتابة 

 أو التعبري.
ولية ألمحد أيوب من "دراسة حتليلية عن كتاب التعليم اللغة العربية للمدرسة الدينية الأل .4

و بعد أن شرح الباحث نتيجة  063211009\ناحية املادة" الذى كتبته "درّة النهضية
هلذا البحث  فنستطيع أن نقتصر على أن كتاب تعليم اللغة العربية للمدرسة الدينية األولية 
 ألمحد أيوب مناسبة باملنهج الدراسي من ناحية املادة ألا تستعمل املنهج الدراسي

(KTSP)  2008وهي املنهج الدراسي سنة. 
تستوى ببحث الذي أداه الباحث يف نوع البحث يعين  الدراسات السابقةو 

وهي كتاب الذي  1بؤرة البحث هلذا يعين كتاب العربية بسيطة  يفختتلف و  البحث املكتيب
  .ألف لطالب اجلامعة

  
 طريقة البحث  .ه 

 نوع البحث .1

وهو البحث الذي يستخدم لتصوير وحتليل املظهر واحلادثة  يعد هذا البحث حبثا نوعيا
والبحث  4والنشاط االجتماعي والسلوك واالعتقاد والرأي والفكر فرديا كان أم مجاعيا.

النوعي ينقسم إىل قسمني: حبث نوعي ميداين، و حبث نوعي مكتيب.و هذا البحث حبث 
مجع املعلومات من  حث مكتيب هوواملراد بب .(non interaktif)نوعي مكتيب غري تفاعلي 

وغري تفاعلي هو حبث حتليلي من التوثيقات يعين أن  5.مصادر املكتبية واملطالعة فيها
الباحث جيمع البيانات ،يعرفها ،حيللها ويقوم برتكيبها، مث يفسر الفكرة، القضية، و احلادثة 

  6مباشرة كانت أم غري مباشرة.

                                                             
4  Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT 

REMAJA ROSDAKARYA, 2010), cet 1-6 hlm 60. 
5  Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2008) cet 2 hlm 2. 
6 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, hlm 65. 
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 بؤرة البحث .2

سلسلة ىف القراءة العربية  1 العربية بسيطةهي حمتويات كتاب "البؤرة ىف هذا البحث 
حيث يتضمن هذا الكتاب مواد تعليم  .ألليث عاشقني املاجستري امليسرة لطالب اجلامعة" ل

من هذا . و اللغة العربية مناسبة لطالب اجلامعة خاصة جامعة وايل سوجنو االسالمية احلكومية
سلسلة ىف القراءة  1 دة كتاب "العربية بسيطةعن ماباحث عن التحليل والدراسة خيصص ال

  .ألليث عاشقني املاجستري العربية امليسرة لطالب اجلامعة" ل
 

 مصادر البيانات .3

البيانات من املكتبة. عند بيا حيث يأخذ الباحث املعلومات و يعد هذا البحث حبثا مكت
  :وهي ماتلي ،"أريكونطا" تنقسم مصادر البيانات إىل ثالثة أقسام

 البشر أو اإلنسان يعين مصدر البيانات الذي يعطي البيانات لسانا كان أم كتابة.  ) أ

املكان يعين مصدر البيانات الذي يعطي البيانات يف حال ثابت مثل الغرفة و األدوات   ) ب
 فيها، و يف حال متحرك مثل األنشطة. 

 7الكتابة يعين مصدر البيانات يف شكل احلرف أو العدد أو الصورة.  ) ت

، االت، و ذلك حلصول على البيانات احملتاجة يلزم على الباحث أن يطالع الكتبو ل  
ويقابل املؤلف ليعرف ويكشف املراد يف  غري ذلك من املصادر املكتبية املتعلقة باملوضوع. و 

 كتابه حقيقة املعين. فتنقسم مصادر البيانات هلذا البحث إىل قسمني: 

 المصدر األساسي  )أ 

 وهو كتاب "العربية بسيطة ،الذي يكون أساسا إلقامة البحث هو املصدر األوىل  
 .ب اجلامعة الذى ألفه  ألليث عاشقني املاجستري" سلسلة ىف القراءة العربية امليسرة لطال1

 المصدر الثانوي  )ب 

الباحث إلكمال املصدر األساسي. ويتكون هذا هو املصدر الثاين الذى يستخدمه 
  ثيقات اليت تتعلق باملوضوع.والتو االت املصدر من الكتب و 

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

Rineka Cipta, 2006) cet 13 hlm 129. 
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 طريقة جمع البيانات .4

  نوعي فلذا يفضل الباحث طريقتني. و مها:  حبث من املعلوم أن هذا البحثو 
 حبث املكتبةطريقة   ) أ

يقصد ذه الطريقة  8صادر املكتبية.املحبث املكتبة فهي مجع املعلومات من أما 
ملهمة يف النشاط العلمي. وقبل حصول على املعلومات الكاملة وتعيني الفعل كاخلطوة ا

حتقيق البحث، ال بد للباحث أن يعمل حبث املكتبة ملعرفة البحث تفصيليا وتكوين 
 9اهليكل النظري، وخاصة املصادر املناسبة اليت تصدر نظريات.

 طريقة املقابلة  ) ب
هذا ، و األجوبة شفويا من اجلهة الواحدةة مجع البيانات بوسيلة األسئلة و هي طريق

أقام الباحث ذه و  10األجوبة يعطيها املقابل عليه.أن األسئلة تأيت من املقابل و  مبعىن
" سلسلة ىف القراءة العربية امليسرة لطالب 1 املقابلة إىل مؤلف كتاب "العربية بسيطة

. واملقابلة مع احملاضر والطالب كاملستعملني هلذا اجلامعة يعين أستاذ الليس عاشقني
والتعليقات املتعلقة  شرحاتت و اإلرشاداإجياد البيانات و الكتاب. ويرجو من هذا 
 معاجلات املشاكل املوجودة ىف البحث. بالكتاب وكشف األسرار و 

 طريقة التوثيق  ) ت
هي طريقة مجع البيانات بنظر أو حتليل توثيق الفرد أم غريه. وهي إحدى الطرق اليت 

التوثيقات املكتوبة تستعمل حلصول على تصوير من ناحية الفرد بوسيلة الكتابة و 
 يرجي ذه الطريقة حصول البيانات بنظر 11األخرى أو الذي يكتبه الفرد مباشرة.
" وحتليله مثل نتائج اإلمتحان و التعليقات 1توثيق املتعلق بكتاب "العربية بسيطة 

  املتعلقة بالكتاب.
  

                                                             
8 Mestika Zed, Metodologi Penelitian Kepustakaan. hlm 1 
9 P. joko Subagyo, Metode Penelitian dalam teori dan praktek، (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1991) Cet 2 hlm 109. 
10 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta,  2006) hlm. 105. 
11 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta:  

Salemba Humanika,  2011) hlm 143. 
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 طريقة تحليل البياينات .5

طريقة ون. و هي طريقة حتليل املضمأما طريقة حتليل البيانات اليت يستعملها الباحث 
. و 12حتليل املضمون هي طريقة حتليل البيانات العلمية عن حمتوى املعلومات من البيانات

  يستخدم الباحث هذه الطريقة لتحليل البيانات و معرفة صحة املعلومات املضمونة فيها.
  ي: لتحليل البيانات وهي كما تل Lexy J. Moloengو اخلطوات اليت اقرتحها 

مطالعة البيانات املتعددة من سائر املصادر من املقابلة والتأمل والوثيقة الشخصية  .1
  والوثيقة الرمسية والصورة وغريها وصفيا.

  أداء التعليل بطريقة االستخالص. .2
  تركيب البيانات إىل الوحدات. .3
 13اختبار لصحة البيانات. .4

 MEODE ANALISIS TEKS DAN“و أما اخلطوات عند كتاب 

WACANA”  :كما يلي  
 تعيني املادة. .1

 حتليل أحوال املكان مصدر النص. .2

 تقسيم املادة. .3

 تعيني جهة التحليل. .4

 تفريق األسئلة اليت تلزم جواا املناسبة بالنظريات املوجودة. .5

 اختيار تقنيات التحليل (استخالص ،إيضاح، تنظيم). .6

 .تعريف وحدات التحليل .7

 .حتليل املادة (استخالص ،إيضاح ،تنظيم) .8

 14.فسريت .9

  :يلي كما فهي الباحث يستخدمها اليت فاخلطوات سبق مما وانطالقا
 املادة تعيني )1

                                                             
12 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1990) 

hlm 76. 
13 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian, hlm. 190 
14

 Michael Meyer DKK, Metode Analisis Teks dan Wacana, (Yogyakara: Pustaka Pelajar,  
2000) hlm 108. 
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  .موضوعاا حيث من الوحدات إىل البيانات تقسيم )2
 .البيانات حتليل )3

  .البيانات تفسري )4
  .والنتائج اخلالصة تقدمي )5

  
 نظام البحث  .و 

 ،د املشكلةحتدي ،خلفية املسئلة يبحث فيها حيثمقدمة توي على حي الباب األول : .1
و نظام  ،طريقة البحث ،الدراسات السابقة ه،أهداف البحث و فوائد

  البحث.
يبحث فيها مفهوم تعليم اللغة العربية، و  تعليم اللغة العربية توى علىحي الباب الثاين : .2

أهدافه، وعوامله، ومنهجه، و مراحله و اإلجتاهات العاملية املعاصرة فيها. 
ملواد التعليمية و أمهيتها ( عناصر املواد ا هايبحث في المواد التعليمية

أسس  ،أنواع املواد التعليمية) ،املادة املساعدة ،املادة الألساسية ،التعليمية
نفسية، األسس الٍ  ،إلعداد املواد التعليمية (األسس الثقافية و اإلجتماعية

ملنهج العريب يف تأليف كتاب تعليم اللغة . ااألسس اللغوية و الرتبية)
  العربية.

" سلسلة فى 1 نظرة عامة عن كتاب "العربية بسيطة توي علىحيالباب الثالث:  .3

الذي ألفه  ألليث عاشقين  اجلامعةب لطال امليسرةالقراءة العربية 

، ترمجة "1 تعريف كتاب "العربية بسيطة و يبحث فيها الماجستير
  ."1 حمتويات كتاب" العربية بسيطةاملؤلف، نظام كتابة الكتاب، 

" سلسلة فى 1دراسة تحليلية في كتاب "العربية بسيطة  على حيتوي الباب الرابع : .4

ب الجامعة الذي الفه  ألليث عاشقين لطال امليسرةالقراءة العربية 

من ناحية املادة  يةحتليلدراسة يبحث فيها  من ناحية المادة الماجستير
، تنظيم قواعد)الرتاكيب و ال ،التدريبات ،املفردات ، الكتابة،(القراءة

مناسبة املادة مبنهج  وترتيب الكتاب، التحليل من ناحية السيكولوجية،
  .مزايا الكتاب و نقائصه ،املقرر
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 تحتوي على النتائج و اإلقتراحات. ،اإلختتامالباب الخامس:  .5

 


