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 الباب األول

 املقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث

وصول إىل معرفة، وممارسة، ومهارات مجاعة من الناس يتناقلها للالرتبية هي وسيلة 

. من هذا التعريف يالحظ أن الرتبية هلا 1من جيل إىل جيل بالتدريب والتعليم والبحث

دور كبري لكل فرد، بل أحسن الناس تربية وتعليما هو رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 وسلم. 

إندونيسيا بلد تكلم عنها جهة شتى،  ومن أهم تكلمها هو قلة جودة املدرسة أو 

ليم املوجودة يف املؤسسة التعليمية عامة. وقلة اجلودة الختلو من إجراءات التعلم والتع

أنه توجد عوامل  UNESCO (1990). انطالقا من هذا الواقع الحظ 2تلك املؤسسة

 مسؤولة على ذالك ، من ضمنها النظري من حيث التعليم له عوامل من أمهها:

وجود املعلمني غري مؤهلني حبيث أنه يعلم بسرعة دون مراعاة الطلبة، أو يعطى  .1

تعليمية ال تستطيع أن خترج كوادر من املعلمني على مكافأة غري الئقة، أو مؤسسة 

 درجة دبلوم.
                                                           

 .22.04، ساعة 2018يناير  16، تنزيل: يف تعريفات التعليم عند العلماء 16. أريس كورنياون،  1
 http://www.gurupendidikan.co.id/16-pengertian-pendidiakan-menurut-para-ahli, 

 .2، )ابندزنغ(، ص: كتابة املقرر للغة املتميز. مذكر،  2
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 الفصول واسعة جداخاصة يف املدن اليت جتمع أكثر من مخسني طالبا. .2

عدم مادة ثابتة  خاصة مقررة، وإن توجد ال تكفي أو ال تناسب ما حيتاج إليه  .3

امها. وهذا الفصل. أو استخدام آلة بصرية حمددة، وأحيانا اليستطيع املعلم استخد

 .3اليكون مساعدا للمقرر أو اليقوم مقام الكتاب املقرر

الكتاب املقرر كما ذكر يف أنظمة شؤون التعليم الوطنية جلمهور إندونيسيا  رقم 

أن الكتاب املقرر هو الكتاب الذي جيب استخدامه على املدرسة يف  2005تاريخ  11

اإلميان، والتقوى واألخالق والشخصية والقدرة أنه يشمل املعلومات ومادة التعلم لرتقية 

على كسب املعلومات وتكنولوجيا وحساسية والقدرة اجلمالية، والقوة البدنية، والصحية 

على األساس حتت معايري التعليم املعتمدة لدى البلد. من هذه كلها يتضح لنا يف أن 

واملرحلة التعليمية. وجبانب  الكتاب املقرر له دور هام يف ترقية جودة التعليم يف املؤسسة

 ذلك إن الكتاب املقرر هو وسيلة تفاعلية بني الطالب واملعلم.

اللغة العربية هي أداة لفهم الشريعة اإلسالمية الزم دراستها، كما قال العلماء. 

ففي قاعدة أصول الفقه يقال: "ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب"، انطالقا من هذه 

علماء يف إسهام علومهم بوسيلة مؤلفاهتم الباهرة حتى يستطيعوا أن القاعدة تسابق ال

يدرسها جيل بعدهم. ومن املؤلفات للشيوخ اليت رتبها كبار العلماء هي كتاب اخلصائص 

                                                           
 . نفس املرجع.  3



 

[3] 
 

البن جين، واالقرتاح للسيوطي، وألفية البن مالك، واآلجلرومية للصنهاجي، وحتى النحو 

 الواضح لعلي جريم ومصطفى أمني.

اللغة العربية يف كل املدرسة كتاب مقرر يناسبا املنهج الدراسي وأهدافه  لتعليم

مناسبة مبعايري الكفاءة والكفاءة األساسية. فمن أجل ذالك هتتم الباحثة بأن حترص 

حتليل الكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية خاصة جبانب القواعد النحوية. فلهذا البحث 

ملعايري اليت اتفق عليها مسؤول أو هيئة معايري التعليم الباحثة حريصة على ان تستخدم ا

، كما قررت تلك اهليئة يف أن الكتاب املقرر اشرتط عليه شروط أربعة (BSNP)الوطنية 

 .4وهي: تناسب موضوع، وكيفية عرض، و استخدام اللغة واجلداول املستخدمة

ئل وبكل تنوعاته الكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية والنحو قد انتشر بشكل ها

الكتابية اليت ألفها كل الكاتب. وحتى كثري من الباحثني حبثوا يف الكتاب املقرر املستخدم 

لتعليم اللغة العربية أو تعلمها. ولكن ذالك ال يبعدنا عن رغبتنا يف البحث املفيد للكتاب 

 املقرر يف تعلم اللغة العربية وخاصة يف كتاب القواعد النحوية.  

مليسر لألستاذ أتشينغ زكريامن كتب نادرة هو من اختصار لعلم النحو الكتاب ا

وتطبيقات يسرى أن يفهمها كل طالب مبتدئ. ولكن أردت الباحثة  يف هذا البحث أن 

تسأل هو: هل الكتاب يستويف شروط معايري الكتاب املقرر؟ وغريه ألن هذا كتاب 

                                                           
 . 21(،  ص:BSNP، )جاكرات: الدراسي يف التعليم املتوسط والثانويبرامج تقومي الكتاب . فوجي مليونو،  4
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ته. ومن أمثلة ما يف هذا الكتاب امليسر أتى ملخصا ومنبسطا فتحتاج الباحثة إىل تتم

هو تفسري االمتحان الذي مل يكن متنوعا،  حتى يستعد املدرس باألسئلة الزائدة. لذلك 

أرادت الباحثة حتليل كتاب امليسر الذي استخدم كثري من املدارس بشتى  املكان 

ذالك  الكتاب املقرر لتعلم علم النحو الذي هم من وسائل فهم اللغة العربية. ومن أجل

تريد الباحثة أن حتلل كتاب امليسر حتت العنوان "حتليل كتاب امليسر لألستاذ أتشينغ 

 زكريا"

 الفصل الثاني:  أسئلة البحث

انطالقا مما كتبنا يف خلفية البحث، يذكر الباحث يف هذا بعض األسئلة املتعلقة 

 ببحثنا، وهي: 

 كيف يكون مضمون كتاب امليسر لألستاذ أتيشنغ زكريا ؟    .1

 كيف تكون طريقة عرض كتاب امليسر لألستاذ أتيشنغ زكريا ؟    .2

 كيف تكون لغة كتاب امليسر لألستاذ أتيشنغ زكريا ؟    .3

 كيف تكون نظام اجلداول كتاب امليسر لألستاذ أتيشنغ زكريا ؟    .4

 زكريا؟ ما خصائص كتاب امليسر لألستاذ أتيشنغ .5

 الفصل الثالث:  أهداف البحث
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 فهم مضمون كتاب امليسر لألستاذ أتيشنغ زكريا. .1

 فهم طريقة عرض كتاب امليسر لألستاذ أتيشنغ زكريا. .2

 فهم لغوية  كتاب امليسر لألستاذ أتيشنغ زكريا. .3

 فهم خريطة )جداول( كتاب امليسر لألستاذ أتيشنغ زكريا. .4

 أتيشنغ زكريا.فهم خصائص كتاب امليسر لألستاذ  .5

 الفصل الرابع: فائدة البحث

على أساس حتقيق أهداف البحث، فلعل حبثنا هذا يفيد نفعا يف ازدهار خزائن 

 علمية السيما يف ختصص اللغة مباشرا أم غري مباشر، ومن فوائد هذا البحث هي:
 
 جانب نظري .1

أفاد هذا البحث ليكون مرجعا، ويكون كتاب امليسر مقررا جانب اخلطة  

والتطبيق، حتى يصبح للبحث بعده مرجعا لتنمية الكتاب املقرر يف تعليم اللغة 

 العربية وسهامها كل من له دور فيه.

 جانب تطبيقي .2
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أفاد هذا البحث الستيفاء شروط مطلوبة يف اجلامعة لنيل املاجستري يف ختصص 

طبيقه فيما تعليم اللغة العربية متميزة سواء أكانت علمية، ورؤي وبعدة النظر وحتى ت

 يناسبه من ختصص.

 الفصل اخلامس: الدراسات السابقة

لقد كثر البحث يف  مادة تعليم اللغة العربية، سواء كان لغويا أو منهجيا جدوليا، 

تطبيق أو تطوير مادة علمية لتعليم اللغة العربية يف املرحلة املتوسطة والثانوية واجلامعية. 

لقد توفر كثري من البحوث يف مادة علمية لتعليم اللغة العربية تقارن بني املدرستني أو 

ها من البحوث تركز مسائل جديدة يف تطبيق املادة التعليمية، وغريها من أكثر. وغري

 البحوث حتلل من جانب علم النفس. 

ففي هذا البحث تركز الباحثة اهتمامها ملعايري أربعة وهي مضمون الكتاب 

 واستخدام اللغة فيه وجداول. ومن الدراسات السابقة املتعلقة بالبحث هي:

 رسالة ماجستري .1
 " Buku ajar bahasa arab terbitan Majlis Pendidikan bahasa dasar dan  
menengah Muhammadiyah kelas XI dan XII (Analisa standar BSNP ) ", 

هذا البحث العلمي قدمه عزيز مزين لنيل املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية سونان 

 .2016كايل جاغى بيوغياكرتا سنة 
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هل الكتاب املقرر الذي صدره جملس التعليم اإلبتدائي واملتوسط أهداف البحث: -

؟ (BSNP)للجمعية احملمدية قد استوفر شروط أو معايري هيئة معايري التعليم الوطين 

وهو بيان معاير أربعة. خبالف ما سنبحث هنا، فإن الباحثة تركز الكتاب املقرر يف 

 تعليم قواعد اللغة العربية )علم النحو(.

 ماجستري" رسالة .2
Evaluasi bahan ajar bahasa arab (tela’ah terhadap instrument penilaian  
Badan Standar Nasional pendidikan (BSNP) dan Rusydi Ahmad Tu’aimah) 

هذا البحث العلمي قدمه ثريا فاطن هجرية لنيل املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية 

 .2017احملمدية  بسوراكرتا سنة 

 curriculum تركيز على حتليل الكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية أهداف البحث: -

 (BSNP)فهل قد استوفر شروط أو معايري هيئة معايري التعليم الوطين  2013

 ورشدي أمحد تعيمة؟ 

: استخدمت الباحثة النهج العلمي وإن كان يف هذا البحث مل تظهر منهج البحث-

،  خبالف  2013 علمياته كاملة .ثم  إهنا أخذ الكتاب املقرر لتعليم اللغة العربية 

ما سنبحث هنا، فإن الباحثة هنا تركز الكتاب املقرر يف تعليم قواعد اللغة العربية 

 )علم النحو(.
 
 رسالة باكرليوس .3
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"Analisis buku ilmu nahwu praktis system belajar 40 jam karya KH.Aceng 
Zakaria” 

هذا البحث العلمي قدمه صفيان مجيل لنيل الباكرليوس يف اجلامعة اإلسالمية سونان 

 .2013كايل جاغى بيوغياكرتا سنة 

ساعة  40يركز الباحث هنا يف حتليل كتاب النحو منبسط أهداف البحث: -

 زكريا.لألستاذ أتشينغ 

استخدم الباحث املنهج املكتيب حتليل وصفي. خبالف ما سنبحث منهج البحث: -

هنا، فإن الباحثة تركز الكتاب املقرر يف تعليم قواعد اللغة العربية )علم النحو( 

 وليست كتاب القراءة العادية.

اعتمادا على البحوث السابقة، تنظر الباحثة إىل أن هذا البحث خاليا من تزوير، 

وليكون هذا البحث وثيقا. من الوثائق معايري أربعة تتعلق بالتقويم. ونظرا إىل 

لألستاذ أتشينغ زكريا، وهذا تقدم البحوث السابقة مل يقم أحد يف حبث كتاب امليسر 

 يف املستقبل وليكون سببا يف تطوير وتنمية ما بعده.الباحثة هنا هذا املوضوع لينفع 

 الفصل السادس: اإلطار النظري

حباجة ماسة إىل البحث،  ألنه من وسائل من املهم أن تقويم املادة التعليمية  

التطوير والتنمية املساعدة يف تعليم اللغة العربية. والكتاب املقرر هو الكتاب الذي 
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يقال الكتاب املنصوص واملتضمن على املادة ودليل أيضا  استخدم للتعليم والتعلم وهو

 . 5اإلجراءات التعليمية. وتقويم مضمون الكتاب يساوي املقرر

لقد حدد العلماء الكتاب املقرر أو املادة التعليمية، ومنهم هال قويس فيما 

أنه قال: "الكتاب املقرر هو تسجيل فكري أو عقلي يرتب من أجل  6اقتبسه تارغان

يق األهداف التعليمية". وقال النغ: "الكتاب املقرر هو كتاب منوذجي  أو الكتاب حتق

املقرر حسب ختصصات فيتكون من الكتاب األساسي والكتاب املساعد". ثم عرف 

باتشون بتعريف دقيق أنه قال: "الكتاب املقرر هو الكتاب كتب الستخدامه يف الفصل 

ون مع الوسائل املساعدة املناسبة ألف بصيغ دقيقة وأعدها العلماء املتخصص

 .7املتنامية"

وقال بوكينغهام: "الكتاب املقرر هو أداة التعلم والتعليم اليت استخدمها املدارس 

 .8واجلامعات ملساعد الربنامج التعليمية والتعريف املعاصر واملفهوم لدى العوام"

لذي يعم فهمها باملواد ومن آراء العلماء املوجودين فجمّع تارغان عدة أشياء متعلقة ا

 التعليمية على النحو التايل: 
                                                           

تنزيل ، How to Write Your Own Text Book Cara Cepat dan Asyik. ماسري ساريب فوترا،  5
 .22.25ساعة  2018يناير  16اتريخ 

https://www.scribd.com/document/340668280/Makalah-BA-Text-Book-e-Book, 
 . 11(، ص: 1986)ابندونغ: أنغكسا، مطالعة الكتاب املقرر للغة اإلندونيسيا، ان، . اتريغ 6
 . املرجع نفسه. 7
 .1523(، ص: Raandom House ،1988)نويرك:  ،Reading Difficulties. تيلور ابربرا،  8
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 الكتاب املقرر هو كتاب مقرر يوجه عند الطلبة يف مرحلة معينة. .1

الكتاب املقرر هو ما يتعلق بالتخصص املعني )اللغة اإلندونيسية والرياضيات وفيسكا  .2

 والتاريخ وغريه(.

وقعه مدير مكتب الشؤون متميزا قم الكتاب املقرر هو كتاب مقرر يكون مرجعا  .3

 التعليمية الرمسية.

 الكتاب املقرر هو ما كتبه املتخصص يف كل جماله .4

 الكتاب املقرر هو ماكتب لتحقيق األهداف التعليمية احملددة. .5

  الكتاب املقرر يكمله اآلت املساعدة يف إي وقت كان. .6

اب الذي صدره الحظنا آراء العلماء يف تعريفات الكتاب املقرر فنقول إنه الكتإذا 

احلكومة ثم تنشره ليكون مقررا يف ختصص ما والئق يف أن يكون مستوفيا معايري مطلوبة 

وأيضا إنه كتاب ألفه متخصص يف ختصصه لتحقيق األهداف التعليمية ومعه آالت 

 مساعدة للتعليم مناسبة ومفهومه لدى املستهدف يف املدارس التعليمية.

درت احلكومة تلك الكتب وإمنا أصدرها وبعد فرتة معينة ماطبعت وما أص

املؤسسة األهلية ولكن احلكومة هلا الدور يف إعطاء إذن إصدار تلك الكتب ووضعت 
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مسؤول أو هيئة معايري  بنودا ومعايري البد من توفريها كما هو املوجود اآلن فيما نسميه

 .9(BSNP)التعليم الوطنية 

أن الكتاب املنصوص  1أية  2008سنة  2ثم قررت شؤون التعليم الوطين رقم 

هو املقرر الزم دراسته يف مراحل تعليمية أولية ومتوسطة وحتى اجلامعة يتضمن فيه 

املعلومات ومادة التعليم لرتقية اإلميان، والتقوى واألخالق والشخصية والقدرة على كسب 

على املعلومات وتكنولوجيا وحساسية والقدرة اجلمالية، والقوة البدنية، والصحية 

 األساس حتت معايري التعليم املعتمدة لدى البلد. 

وكذلك ملا أن الكتاب املقرر هو الكتاب حتدث فيه فعاليات التعلم والتعليم. 

واألمر املهم أنه أي كتاب يصدر ليكون مقررا يف التعليم، لكن املقصود هنا كيفية عرض 

احلاجة لتحقيق األهداف  الكتاب وفعالياته يف التعليم ونشره. وألف املقرر على حسب

 التعليمية أو الكفاءة املعينة.

إصدار الكتاب املقرر البد أن يكون تابعا للمنهج الدراسي املوجود مع مراعة 

. ومثال ذلك التميز املوجود بني فصل السابع 10مضمون ومعلومات تناسب مرحلته

ونا خبالف ماكان يف والثامن والتاسع، فكان املقرر للفصل التاسع أوسع معلومة وأدق مضم

                                                           
 .PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 43. انظر يف  9

 .6(، ص: 1995)ابندونغ: سينار ابرو، أساسيات التعليمية، . انان سوجنا،  10
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الفصل حتته. أوال، حاجة معرفية أو علمية مثل درس العلوم الطبيعية يف املرحلة 

اإلبتدائية يكفيهم معرفة معلومات عامة عنها، خبالف ما يف املستوى الذي يعده فاملقرر 

عندهم فهم تلك العلوم الطبيعية وحتى ميكن تطبيقها مع التدريب واملتابعة. وثانيا، 

 وجود التغذية الراجعة إىل لقاء املادة الدراسية من قبل املستهدف. حاجة

فتقول الباحثة أن الكتاب املقرر هو الكتاب مادة مدروسة مكتوبة ألفها 

 املتخصص يف ختصص ما مستفيا معايري حمددة ثم أصدره مطبعة رمسيا وينشر بعده.

 ة، وهي: غرين وفتّي مجعا دور الكتاب املقرر وفائدته يف نقاط تالي

إبراز وجهة النظر املتميزة املعاصرة يتعلق بالتعليم وعرض برنامج املوجود يف املادة   .1

 العلمية.

إحضار رأس املشكلة أو االستهداف الذي سهلت قراءته وتنوعت صورته وتناسبا  .2

 للطالب، على أساس ظهور الربامج املقرتح.

 التعبريية.إعداد املصادر املرتبة واملتدرجة املتعلقة بالفنون  .3

 تقديم )مع كتب مساعدة( طرق وآليات لتحفيز الطلبة. .4

 تقديم تثبيتات أولية لتكون صلة الختبارات والواجبات. .5
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 .11تقديم املادة أو وسائل االختبار واإلعادة املناسبة والصحيحة .6

وينبغي أن يكون للكتاب املقرر الدراسي وجهة نظر واضحة ، والسيما املتعلق 

مة، واملنهج الدراسي املعتمد، والطريقة املستخدمة وتقنيات التدريس باملبادئ املستخد

املستخدمة. كما جيب للكتب املقررة أن توفر املواد الدراسية مصدرا جيدا. وتكون 

املادة منظمة مرتبة منهجية ومتنوعة ومتضمنة ثروة باملعلومات. وباإلضافة إىل ذلك البد 

يهتمون به. فلذلك جيب أن يكون الكتاب  أن يكون لكتاب جذب انتباه الطلبة حتى

 املقرر متحديا وحمفزا، مدعما ألنشطة الطالب.

وتشجيعهم جبذب انتباه الطلبة وال تقل أمهية الكتاب املقرر عن اهتمامها 

والقراء. تنشأ دافعية القارئ ألن اللغة فيه بسيطة حبيث سهل له. وميكن أن تنشأ 

. وألن الكتاب املقرر حيتوي على معلومات خمتلفة الدافعية بعديد من األفكار اجلديدة

تتعلقيي حباجات يف تعلم متعلمني والقراء. ولكن هذا البحث ال يركز االهتمام هبذا 

 املوضوع وإمنا يركز اهتمامه على جدارة الكتاب املقرر فحسب.

قد وضع  (BSNP)هيئة معايري التعليم الوطين أما بالنسبة لتقييم الكتاب املقرر، ف

يئة معايري . تلك املعايري تستهدف ألن قررت هالبنود التقوميية للكتاب املقرر  أدوات

                                                           
11  ، )بوستون:  ، Developing LANGUAGE Skill in The Elementary SCHOOLS. غرين وفّتى

alyn nd Bacon ،1981 :540(، ص. 
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يف أن الكتاب الالئق ليصبح مقررا فال بد من توافر املعايري األربعة  (BSNP) التعليم الوطين

مضمون الكتاب وعرض املادة واستخدام اللغة فيه وهي  كما هو املذكور من قبل

 ا تفاصيلها فهو على النحو التايل:. وأم12وجداول ما فيه

 مضمون الكتاب -أ

 من عناصر احملتوى الكتاب أو مضمون الكتاب هي ثالثة أشياء: 

 مالءمة عناصر مبعايري الكفاية والكفاية األساسية يف املنهج الدراسي. .1

 دقة املواد من حيث )اختيار موضوع والفكرة وجانب النظري و األمثلة والتدريب(. .2

مساعدة هي مالءمة تطور املعلومات واملواد دائما حديثة ووثيقة على فيه مواد  .3

 حسب املستوى املعريف للطالب.

هذه اجلدارة متعلقة باملواد املقدمة. وليكون مضمون الكتاب يهتم بأشياء تالية، 

هي أوال: تقوي مضمون الكتاب الرئيسي، ثانيا: صحة املادة ومشوليتها، ثالثا: 

عرض مثري من السهلة إىل الشمولية، وسهولة الفهم وتنشط فعالية التنظيمات، رابعا: 

 .13الطالب يف التعلم

                                                           
 .21، ص: BSNP. فوجي مليونو،  12
-176(، ص: 2000)يوغياكرات: أديتيا كاراي نوسا، مشكالت التقومي ونشر الكتاب املقرر واستخدامه، . ديدي سوفرايدي،  13

177 . 
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 عناصر العرض التقدميي -ب

العرض هو كيفية إلقاء املضمون. فاألشياء على الرغم أهنا جيدة ممتازة إن مل 

تكن إلقاء بشكل غري جيد وليست منظمة وال خمططة فتصبح سيئة املنظر. وتشمل 

التصميم املستخدم يف الكتاب فال بد يتبع تصميم املنهاج الدراسي  (1عناصر العرض: 

( جيب أن تكون سياق وترتيب الكتاب مرتبا عقليا بدءا من لوازم الطالب ثم 2املقرتح، 

( 4( تقوي املواد الدراسية بعضها بعضا  3بعد ذلك سائدة الطالب وثم تلخص وتعقد 

حتفيز املتعلمني على مواصلة دراسة املواد ( التحدي و 5جذب انتباه الطالب واهتمامهم 

( التقديم يتكون من ترتيب املواد الدراسية والكتابة املنهجية تشري 6الدراسية املطلوبة 

 .14إىل خمتلف جوانب القدرة والتنمية

 العناصر اللغوية  -ج

 اللغة هي املفتاح الوحيد لفهم الكتاب املقرر. ومن عناصر اللغة ثالثة أشياء، هي:

 توافق اللغة مع مستوى الطالب. (1

 ( استخدام اللغة احلية.2

                                                           
 .4(،  ص: 2006)جاكرات: مسؤول التعليم اإلبتدائي واملتوسط، دليل اختيار وكتابة املواد الدراسية، . قسم التعليم الوطين،  14
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( استخدام اللغة حيتاج إىل الشروط املعينة والرتتيب ثم الصلة املوجودة. وتشمل األمور 3

( استخدام اللغة اإلندونيسية جيدة صحيحة سهلة للفهم 1اليت جيب اهتمامها ما يلي: 

( استخدام.الرتمجة اجليدة يف نقل 3قرة ( اختيار املفردات وبنية اجلملة، وترتب الف2

 حرف مرتجم.

 

 عناصر اجلداول  -د

عناصر اجلداول تشمل حجم الكتاب ونوع الورق والتصميم وجلد الكتاب 

وتصميم حمتوى الكتاب. جوانب الرسومات اليت جيب النظر فيها هو الطباعة )حمرف، 

ط أو اهلام  والتوازن كورب، تباعد، العرض، النظام والشكل ترتيب(، والتخطيط )من

واملطابقة( جودة الطباعة )احلرب التسطيح، كثافة الطباعة والطباعة شفافة(، وجودة 

االنتهاء )اإللتصاق، اخلياطة، وللطي والقطع( الرسوم التوضيحية )أنواع اجلذب، علم 

التشريح، تغطية بريوجاهان، اجلذب، تيبورايف و التوضيح، حجم الكتاب، ومالءمة نوع 

 15ورق(ال

 

 
                                                           

 .4. املرجع نفسه، ص:  15
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 خطة البحث

 

 

 

 

 

  

 منهج البحث الفصل السابع :

 وهنج البحثأنواع . 1

نوع البحث الذي تستخدمه الباحثة يف هذه الرسالة هو حتليل احملتوى )حتليل 

احملتوى( وأحباث املكتبة هي مجع البيانات اليت مت احلصول عليها من خالل مصادر 

 البيانات من عدة آداب فيما يتعلق مبوضوع لغة األطروحة.

 مصدر البيانات. 2

 حتليلكتابامليسرلألستاذأتشينغزكراييفتعليمقواعداللغةالعربية

 التقوميآلية

 يوالعنصراللغ

 (BSNP) يئةمعايريالتعليمالوطينه

 عرضاملادة

 مضمونالكتاب عنصراجلداول
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الدراسة هي البيانات مصدرها املصادر األولية واملصادر البيانات املطلوبة يف هذه 

 الثانوية.

 مصادر البيانات األولية او األساسية ( أ

املصدر الرئيسي هو املصدر الذي مت احلصول عليه مباشرة من موضوع 

. واملصدر األساسي يف هذا البحث هو املادة التعليمية كتاب املسري لألستاذ 16الدراسة

 أتشينغ زكريا.

 مصادر البيانات الثانوية  ( ب

مصادر البيانات الثانوية هي البيانات اليت يتم احلصول عليها من خالل األطراف 

والبعض اآلخر، مل حيصل من البحث مباشرة. مصدر البيانات الثانوية يف هذا البحث هو 

مواد دراسة النحو من البحوث والوثائق املادية، واجملالت املتعلقة بقواعد اللغة  أخذ

 العربية.

 أساليب البحث وتقنيات مجع البيانات الفصل الثامن : 

                                                           
  .33ص: (، 2005)يوغياكرات: فوستكا فلجار، مناهج  البحث، . سيفودين أزور،  16
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هذا البحث هو نشاط علمي حيافظ جدا على املصداقية واملوثوقية واملوضوعية 

واالتساق وهو أمر عظيم لدى الباحثة. وباملثل من حيث تقنيات جيب أن تكون 

 البيانات مصممة خصيصا لإلدارة، والنموذج، والنظرية واملنهجية.

الوثائق هي سجالت األحداث املاضية، ميكن أن تكون الوثائق على شكل 

.  والوثيقة 17الكتابة والرسم والصورة أو األعمال اليت أصبحت ذكرية لدى باحثيه

 املستخدمة يف حبثنا هذا هو كتاب "امليسر لألستاذ احلاج أتشينغ زكريا.

 

 حتليل البيانات الفصل التاسع :

للتحليل ففي هذا  فاملعلومات تدرس وحتلل. وأما بالنسبةبعد مجع البيانات، 

هي طريقة دراسة  18(content analisys) البحث استخدمت الباحثة  حتليل احملتوى 

 البيانات من خالل عرض حمتويات الكتاب موضوعيا ومنهجيا.  ومن خالل االتصال على

 املعنى السياقي هو املواد ومعايري للمناهج الدراسية.

                                                           
 . 329(، ص: 2010)ابندونغ: ألفبيت، منهاج البحث التعليمي )كمي ونوعي(، . سوغيونو،  17
(، 1993جاكرات: رجا غرافندو، ، )Analisis isi Pengantar Teori dan Metodologi . كلوس كريفندوف، 18

 .15ص: 
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أوال: صياغة املشكلة، ثانيا: كتابة إطار  مراحل أداء حتليل احملتوى هي:وأما 

مطالعة  ثالثا: حتديد املوضوعية، رابعا:  إقامة االختبارلت املوثوقية خامسا: نظري،

 البيانات والقيام بتحليل تفسري بيانات البحث.

 

 

 

 


