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 ملخص البحث
 

)دراسة  لفانييامبادي عبد الرحيم "لغير الناطقين بها دروس اللغة العربية"ديري أنجا فرمانا: تحليل محتوى كتاب 
 (Henry Guntur Tarigan نة بين معيار رشدي أحمد طعيمة وحينري جونتور تاريجانمقار 

اللغة العربية بصفتها لغة أجنبية تجب دراستها اآلن ألربعة أغراض: األول فهم اللغة المنطوقة، الثاني 
مهارات في أربع فهم اللغة المكتوبة، الثالث التعبير اللفظي، الرابع التعبير عنها بشكل خطي. ثم جمعت هذه ال
قام فانييامبادي  مهارات في اللغة العربية وهي مهارات االستماع ومهارات الكالم ومهارات القراءة ومهارات الكتابة.

Vaniyambadi بإنجاز جديد في خالل بطء تعلم اللغة العربية. نال عمله كتاب "دروس اللغة العربية  عبد الرحيم
من مدرسي اللغة العربية في مختلف البلدان منها إندونيسيا. هذا الكتاب أكثر لغير الناطقين بها" استجابة جيدة 

فعاال ومباشرة في مضمون التعلم بحيث يكون أكثر قبوالا بين المتعلمين في كل المستوى مع التركيز على تطبيق 
ت "كتاب دروس اللغة . بناء على هذا الواقع، يهتم الباحث بإجراء البحث عن محتويااالتصاليةالمهارات اللغوية 

العربية لغير الناطقين بها" لفانييامبادي عبد الرحيم باستخدام منهج تحليل المحتوى. المعيار المستخدم هو معيار 
 .Henry Guntur Tariganرشدي أحمد طعيمة وحينري جونتور تاريجان 

ي لتعليم اللغة، ( معرفة معيار طعيمة في تحرير الكتاب المدرس1) :شتمل علىأغراض هذا البحث ت
( معرفة تناسب كتاب "دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها" لفانييامبادي عبد 3، )همعرفة معيار تاريجان في( 2)

 ه.( معرفة خصائص5عند تاريجان، ) ه( معرفة تناسب4الرحيم عند طعيمة، )
ألخرى ألنه ظرف العلوم الكتاب المدرسي أكثر تأثيرا في بناء األفكار الوطنية من أنواع الكتاب ا

أهم وظائف الكتاب والمعارف ومخبر الثقافات ومصدر علمي للتعليم ووسيلة االتصال األساسية للمدرسين. 
يضاح المواد الغريبة وتعيين المدخل  المدرسي هو تقديم المواد يحتاج إليها الطالب وتزود الطالب بالتدريب وا 

لمواد المدرسة. فالكتاب المدرسي هو أداة من أدوات التعليم أشد وأكثر المستخدم في الدراسة وتوصيل الثقافة من ا
 تأثيرا لتوصيل المواد التعليمة.

المدخل المستخدم في هذا البحث هو مدخل البحث النوعي ومنهجه هو المنهج الوصفي التحليلي. ونوع 
ساسية. وطريقة جمع البيانات في البيانات في هذا البحث هي البيانات المكتبية ومصدرها هو مصدر البيانات األ

 بالباحث. Triangulasiهذا البحث هي طريقة توثيقية واختبار صدقها هو 
( معيار طعيمة يشتمل على ثمان معايير: أسس إعداد الكتاب ومحتوى 1) :أما نتائج هذا البحث فهي

خراج الكتاب واالنطباع العام،احبالكتاب والمهارات اللغوية وطريقة التدريس والتدريبات والتقويم والمواد المص  ة وا 
( 3ومستواه ومنهجه ومرافقه وتقويمه وأسلوب لغته, ) ومواده يشتمل على مدخل التعليم وأهدافه تاريجان( معيار 2)

تناسب كتاب "دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها" لفانييامبادي عبد الرحيم عند معيار طعيمة حصل على قيمة 
كثرة المفردات  من وجه المزايا ه( خصائص5، )71,9عند معيار تاريجان حصل على قيمة  هاسب( تن4، )54,15

والجمل ذات إنتاجية عالية وكثرة األساليب العربية وكفاءة قواعدها ثم كثرة التدريبات المقدمة لتنمية المهارات اللغوية 
لقائمات الواضحة وقلة ذكر عناوين الدروس بالفهارس وا الكتاب المعينة لالتصال. ومن وجه العيوب غير مصاحبة

 والوسائل التعليمة والمواد المصاحبة وفقد شريط التسجيل وعدم خطة الزمنية التعليمية.


