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 ملخص البحث

 )حتليل كتاب امليسر لألستاذ أتشينغ زكريا يف تعليم قواعد اللغة العربية )دراسة وصفية نوعية  22169003 أي أمسي رمحيت إمساعيل

إندونيسيا بلد تكلم عنها جهة شتى،  ومن أهم تكلمها هو قلة جودة املدرسة أو املؤسسة التعليمية عامة. وقلة اجلودة الختلو من  

إجراءات التعلم والتعليم املوجودة يف تلك املؤسسة. ومما يالحظ عدم مادة ثابتة خاصة مقررة. فالكتاب املقرر يف العملية التعليمية 

ات التعليمية اليت استخدمها املعلم يف املدرسة من أجل حتقيق أهداف التعليم والرتبية فيها. فلذا اعتنى به معلم أحد من األساسي

اعتناءا بالغا يف تعامالته مع طالبه خالل فرتة دراسية. فلكل مدرسة وضع كتابا مقررا حتى يعتمد عليه املدرس يف العملية التعليمية. 

تشيكاحانغ هو كتاب امليسر يف تعليم قواعد اللغة العربية. الكتاب امليسر  104د االحتاد اإلسالمي فيكون الكتاب املقرر يف معه

جبانب أنه كتاب حر الذي يستخدمه أي واحد من الطلبة أو عامة الناس فإنه يستخدم يف بعض املدراس احلكومية أو األهلية رمسيا 

 ا الكتاب ستبحث الباحثة فيه يف حبثها.كاملقرر الثابت يف تعلم قواعد اللغة العربية.  وهذ

اهلدف من هذا البحث هو كشف كتاب امليسر لألستاذ أتشينغ زكريا هل هو مالئم الشروط اليت وضعها هيئة معايري التعليم الوطنية 

(BSNPثم بعد هذا البحث فلعله يعطي لكل معلم تصورا واضحا يف كيفية تأليف الكتاب املقرر اجليد على حسب من ،) ظور هيئة

 ( واختياره لتسهيله يف تعليم اللغة العربية خاصة ما يتعلق بقواعدها. BSNPمعايري التعليم الوطنية )

يكون هذا البحث حبثا مكتبيا حبيث إن الباحثة جتمع البيانات واملعلومات املتعلقة به من املصادر املختلفة سواء أكان مصدره من 

ا مما يساعد الباحثة يف إجناز حبثها. ويف حتليل كتاب امليسر فصلها الباحثة تفصيال تابعة الكتب أواملقاالت أو الببحوث وغريه

( من صالحية املادة وصحة اللغة وصالحية تقدميها وصالحية تصميم BSNPاخلطوات اليت وضعها هيئة معايري التعليم الوطنية )

 الكتاب.

ت إليه الباحثة دلّت على أنّ معايري الكتاب املقرر "امليسّر يف تعليم قواعد والنتائج عموما يف حتليل ذلك الكتاب وتقوميه الذي وصل

( رغم ذلك لقد وجدت BSNPاللغة العربية" مالئمة بأنظمة الكتاب املقرر اليت أصدرهتا احلكومة هيئة معايري التعليم الوطنية )

 ب املدرسي اجليّد األربعة.الباحثة بعض املعايري يف هذا الكتاب اليت مل تكن مالئمة مبعايري الكتا


