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 الباب األول

 مقدمةال

 

 الفصل األول: خلفية البحث

اللغة العربية باعتبارها واحدة من اللغات الرسمية في العالم ينبغي النظر 

 ها كأداة االتصال في شكل استكشاف للمعلومات المتعلقة بالماضي والحاضر.إلي

إن استكشاف المعلومات السابقة يعني الكشف عن معلومات عن تراث القرن 

 أما العلوم والثقافة والسير وغيرها المكتوبة في التراث القديم. كان السابق سواء

خالل االتصال الشفهي هو تبادل المعلومات من فاستكشاف المعلومات اآلن 

والتحريري مع وسائل اإلعالم المختلفة التي يمكن استخدامها اليوم ، سواء يدويا 

 1أو رقميا.

كيًزا في األولى من التطوير أكثر تر  رحلةكان تعليم اللغة العربية في الم

وهذا يتماشى مع سرعة انتشار اإلسالم مع اللغة العربية حيث  وظيفة التفاهم.

                                                           
1 Acep Hermawan, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab, (Bandung: ALFABETA, 2018), ix. 
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 العلوملفهم  وسيلةكانت اللغة العربية في ذلك الوقت تدرس  2بدأت لغة التقديم.

 4ية.و على الرغم من أنها ُصنفت أيًضا كلغة دولية خالل خالفة بني أم 3الدينية

مع تطور الوقت المعلومات من مصادر مكتوبة فقط  ال يتم الحصول على

 ، واآلن يمكن للناس التفاعل مباشرة من أماكن مختلفة في وقت واحد.والحضارة

هذا تحد جديد لمدرسي اللغة العربية لتحويل عقولهم بحيث يمكن استخدام اللغة 

 العربية كوظيفة تعبيرية.

وبذلك  لغة األمالتعلم  نعتعلم اللغة الثانية األجنبية في األصل مختلف 

فإن المبادئ األساسية للتعلم ستكون مختلفة، سواء من حيث األساليب والمواد 

اللغة عبارة عن نظام يتكون من عدة عناصر وجوانب تحتوي على  عملية التعلم.و 

مع بعضها البعض، لذلك يجب أن  يرتبطعناصر دراسة مختلفة ولكنها ال تزال 

ية جوانب مختلفة ويجب أن يكون متصاًل دائًما ببعضها يتضمن تعلم اللغة العرب

 5البعض.

جب دراستها اآلن ألربعة أغراض: تاللغة العربية بصفتها لغة أجنبية 

التعبير اللفظي،  لثالثافهم اللغة المكتوبة،  الثانيفهم اللغة المنطوقة،  األول

                                                           
2 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), 28-29. 
3 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat, (Bandung: Mizan, 1995), 149. 
4 Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 211), 22. 
5 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Kencana, 2017), 6. 
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في كلمة أخرى، فالغرض من تعلم اللغة العربية  التعبير عنها بشكل خطي. الرابع

كلغة أجنبية هو أن يكون المتعلمون ماهرين في استخدام اللغة العربية. ثم 

جمعت هذه المهارات في أربع مهارات في اللغة العربية وهي مهارات االستماع 

 6القراءة ومهارات الكتابة. ومهارات الكالم ومهارات

الدين أن تعلم اللغة العربية ال يزال يترك مشاكل لم يتم  وحيديديه رأى 

حلها من جوانب األساليب والتقنيات والمواد التعليمية التي ال تتفق مع أهداف 

يتم تنفيذ العديد من االبتكارات في مجاالت مختلفة من  تعلم اللغة العربية نفسها.

اللغة من قبل اللغويين للحصول على عملية تعليمية مؤثرة وفعالة وسهلة الفهم 

الكتاب المشهور الذي تم  وليس مملة، ولكن النتائج ال تزال غير الحد األقصى.

سنة في  "لناشئينلالعربية " اللغة العربية بعنوان لتعلم استخدامه كمواد تعليمية

أال وهي أن عدد الكتب المكونة  األساسيةضعف الال يزال يترك نقطة  1991

  7ومملة. مشبعةو من ستة مجلدات يجعل عملية تعلم اللغة العربية غير فعالة 

عبد  Vaniyambadi امباديييبدو أن ابتكار اللغويين ال يتوقف هنا. قام فاني

بإنجاز جديد  -المنورة المدينةب اإلسالمية جامعةالأستاذ اللغة العربية ب-الرحيم 

لغير  اللغة العربية دروس" عمله كتاب نال في خالل بطء تعلم اللغة العربية.
                                                           
6 Acep Hermawan, Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab, ix. 
7 Dedih Wahyudin, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Bagi Penutur Asing, (Bandung: UIN 
Sunan Gunung Djati, 2018), i. 
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يدة من مدرسي اللغة العربية في مختلف البلدان منها استجابة ج الناطقين بها"

كتاب تعلم اللغة العربية هذا يتكون من أربع أجزاء في مجلد واحد إندونيسيا. 

بسيط الحجم في مجلد واحد يستخدم اآلن في مختلف المؤسسات ومستوى التعليم 

في مضمون ومباشرة  فعاالهذا الكتاب أكثر  في تعليم اللغة العربية بدال ما سبق.

ى التعلم بحيث يكون أكثر قبواًل بين المتعلمين في كل المستوى مع التركيز عل

 .االتصاليةتطبيق المهارات اللغوية 

كتاب "على هذا الواقع، يهتم الباحث بإجراء البحث عن محتويات  بناء

عبد الرحيم  Vaniyambadi يامبادييلفان لغير الناطقين بها" دروس اللغة العربية

 المعيار المستخدم هو معيار رجلين من اللغويينخدام منهج تحليل المحتوى. باست

 Henry Guntur نري جونتور تاريجانوحي يوهما رشدي أحمد طعيمة كلغوي عرب

Tarigan  تحليل محتوي  هذا البحث تحت الموضوع يكونكلغوي إندونيسي. وبذلك

عبد  Vaniyambadi مبادييايلفان لغير الناطقين بها" دروس اللغة العربية"كتاب 

)دراسة مقارنة بين معيار رشدي أحمد طعيمة وحينري جونتور تاريجان  الرحيم

Henry Guntur Tarigan). 
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 الفصل الثاني: تحديد البحث

 فيما يلي:، يركز الباحث هذا البحث سابقةعلى خلفية البحث ال بناء

 لتعليم اللغة؟الكتاب المدرسي تحرير معيار رشدي أحمد طعيمة في  ما .1

الكتاب  تحرير في Henry Guntur Tarigan معيار حينري جونتور تاريجان ما .2

 المدرسي لتعليم اللغة؟

 لفانييامبادي "لغير الناطقين بها دروس اللغة العربية"كتاب  تناسب كيف .3

Vaniyambadi عبد الرحيم عند رشدي أحمد طعيمة؟ 

 لفانييامبادي "لغير الناطقين بها ةدروس اللغة العربي"كتاب  تناسبكيف  .4

Vaniyambadi عبد الرحيم عند حينري جونتور تاريجان Henry Guntur 

Tarigan؟ 

 لفانييامبادي "لغير الناطقين بها دروس اللغة العربية"كتاب  خصائص ما .5

Vaniyambadi عبد الرحيم؟ 

 

 الفصل الثالث: أغراض البحث

 راض هذا البحث كما يلي:بناء على تحديد البحث المتقدم فأغ

 تعليم اللغة.الكتاب المدرسي ل تحرير معيار رشدي أحمد طعيمة في معرفة .1
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 تحرير في Henry Guntur Tarigan معيار حينري جونتور تاريجان معرفة .2

 تعليم اللغة.الكتاب المدرسي ل

 ديلفانييامبا "لغير الناطقين بها دروس اللغة العربية"كتاب  تناسب معرفة .3

Vaniyambadi  طعيمة.عبد الرحيم عند رشدي أحمد 

 لفانييامبادي "لغير الناطقين بها دروس اللغة العربية"كتاب  تناسب معرفة .4

Vaniyambadi عبد الرحيم عند حينري جونتور تاريجان Henry Guntur 

Tarigan. 

 باديلفانييام "لغير الناطقين بها دروس اللغة العربية"كتاب  خصائص معرفة .5

Vaniyambadi  الرحيم.عبد 

 

 الفصل الرابع: فوائد البحث

 الفوائد المرجوة من هذا البحث هي:

 الفوائد العلمية .أ

تسهيل مشكلة تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بإصالح مفهوم تحرير  .1

 الكتاب المدرسي بمعيار رشدي أحمد طعيمة وحينري جونتور تاريجان

Henry Guntur Tarigan. 
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هذا البحث وبالتحديد طالب ومدرسي اللغة العربية  قرأزيادة معرفة من ي .2

 اللغة العربية. لتعليمفي تحرير الكتاب المدرسي 

 

 الفوائد العملية .ب

تعليم اللغة  تحليل الكتاب المدرسي فيبحث  هذا البحث مرجعا في يرجى .1

 العربية لغير الناطقين بها.

 هذا البحث دراسة سابقة في البحوث اآلتية. رجىي .2

 

 الفصل الخامس: الدراسة السابقة

يسبق بحث آخر في  ، لماطلع عليها الباحث التي بناء على عدد البحوث

 :هيالبحوث المتعلقة بهذا البحث  ومنهذا الموضوع وفي النظرية المستعملة. 

 سمي رحمتية إسماعيلي أأل "تحليل كتاب الميسر لألستاذ أشينج زكريا" .1

 جونونج سونان جامعة( ب221369113طالبة قسم تعليم اللغة العربية )

. غرض هذا البحث هو 2112سنة  باندونج الحكومية اإلسالمية جاتي

. نوع هذا BSNPبمعيار  ألشينج زكريا "المسير"معرفة موافقة محتوى كتاب 

من البيانات باحثة البحث هو بحث كيفي باستخدام دراسة الكتب أي جمعت ال
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نتيجة هذا البحث تدل على أن كتاب المصادر المكتوبة أصليا كان أو ثانويا. 

غالبا وكان بعض محتواه غير  BSNPألشينج زكريا يوافق معيار  "المسير"

 موافق.

 "2113تقويم الكتاب المدرسي للغة العربية للصف الثامن حسب المنهج " .2

 سونان جامعة( ب22169111للغة العربية )طالبة قسم تعليم ا خير النساءل

ا البحث غرض هذ. 2112سنة  باندونج الحكومية اإلسالمية جاتي جونونج

لصف الثامن من جهة المواد لهو معرفة موافقة محتوى الكتاب المدرسي 

خراج الكتابو  ومعيار رشدي أحمد  BSNPبمعيار  والوصف أسلوب اللغةو  ا 

في باستخدام دراسة الكتب أي جمعت طعيمة. نوع هذا البحث هو بحث كي

نتيجة هذا البيانات من المصادر المكتوبة أصليا كان أو ثانويا. الباحثة 

موافقة الكتاب المدرسي للصف الثامن من جهة المحتوى البحث تدل على أن 

خراج الكتاب قدر  % 76،6قدر   % 96،2أسلوب اللغة قدر و  % 61،1وا 

عيمة من جهة المواد قدر ر رشدي أحمد طوبمعيا BSNPهذا بناء على معيار 

. ثم % 77،7وأسلوب اللغة قدر  % 61خراج الكتاب قدر وا   % 71،5

ترتيب المواد من  األولى: ،وصفية الكتاب المدرسي للصف الثامن منها

استعمال اللغة الفصحى المعقولة والمصطلحات  الثانية:و  ؛السهل إلى الصعب
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؛ ف ال يثبت مثل فوات الحركات من بعضهاتحرير الحرو  الثالثة:و  ؛المعاصرة

ال يوجد االختبار  والخامسة: ؛غير موافقة بعض الصور بالموضوع والرابعة:

 قليل إعداد المفردات المتعلقة بالموضوع. السادسة:و  ؛في كل الموضوع

3. Evalusi Buku Ajar Bahasa Arab (Telaah terhadap instrumen BSNP dan 

Rushdiy Ah}mad T}u’aymah) هجرية لثورايا فاتين Tsurayya Fatin Hijriah 

غرض هذا البحث بجامعة المحمدية سوراكارتا.  قسم تعليم اللغة العربية طالبة

منهج اللغة العربية  تعليم هو معرفة موافقة محتوى الكتاب المدرسي في

ورشدي أحمد طعيمة. نوع هذا  BSNPإصدار وزارة الدين بمعيار  2113

بحث كيفي باستخدام دراسة الكتب أي جمعت الباحثة البيانات من  البحث هو

تدل على أن هذا البحث  يجةنت المصادر المكتوبة أصليا كان أو ثانويا.

جودة الصور قدر هي  BSNPالمبحوث بمعيار  موافقة الكتاب المدرسي

وجودة  % 69،4جودة المتحوى و  % 27،5وأسلوب اللغة قدر  % 91،7

ثم بمعيار رشدي أحمد طعيمة هي عنصر مهارة اللغة قدر  %66،6التقديم 

وجودة المحتوى قدر  % 61وتخطيط الكتاب المدرسي قدر  % 71،4

56،2%. 
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 دروس اللغة العربية"بناء على البحوث السابقة لم يسبق بحث جعل كتاب 

عبد الرحيم كله موضوعا ولو كانت  Vaniyambadi لفانييامبادي "لغير الناطقين بها

هذا البحث. ثم من حيث تركيز البحث يهتم بحوث توافق المدخل والمنهج الب

كذلك من حيث النظرية، يستخدم . المبحوث خصائص الكتاب المدرسيالباحث ب

الباحث نظريتين من لغويين مختلفين رشدي أحمد طعيمة وحينري جونتور 

 لم يسبقه بحث آخر. Henry Guntur Tarigan تاريجان

 

 الفكري إلطاراالفصل السادس: 

الوطنية من  أن الكتاب المدرسي أكثر تأثيرا في بناء األفكار طعيمةرأى 

أنواع الكتب األخرى، ألن الكتاب المدرسي ظرف العلوم والمعارف ومخبر 

ورأى  2الثقافات ومصدر علمي للتعليم ووسيلة االتصال األسسية للمدرسين.

ه أهل العلم أعدأن الكتاب المدرسي هو كتاب تعليم علم معين  Tariganتاريجان 

بكلمة أخرى، أن الكتاب المدرسي هو  9للدراسة والمعيار في تعليم العلوم المعينة.

 11آدة من أدوات التعليم أشد وأكثر تأثيرا لتوصيل المواد التعليمية.

                                                           
 .89 ،(5891 القراء، أم جامعة: مكة) ،العربية تعليم لبرامج يميةالتعل المواد إعداد في عمل دليل طعيمة، أحمد رشدي 8 

9 Henry Guntur Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, (Bandung: Angkasa, 2009), 14. 
10 Dedi Supriadi, Anatomi Buku Sekolah di Indonesia, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), 46. 
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تأثير  األولخمسة أقسام:  دارسينللب تأثير الكت Waples قسم وافليس

تأثير تثبيتي والرابع تأثير جمالي وتقديري  الثالثتأثير إنجازي و  الثانيإشاري و 

في الكتاب تأثير إشاري إذا حصل منه المعالم تأثير مخرجي. والخامس 

والمعارف. في الكتاب تأثير إنجازي إذا حصل منه تعيين الخطوة التي ترفع 

تأثير تثبيتي إذا حصل منه تثبيت ما سبق في النفس. في  القدر. في الكتاب

الكتاب تأثير جمالي وتقديري إذا حصل منه خلق الجمال والتقدير. وفي الكتاب 

 11المشكلة.تأثير مخرجي إذا خلص منه 

أن من وظائف الكتاب المدرسي تمثيل وجة النظر  Tariganتاريحان رأى 

عداد المرجع األنيق المدرج و  تقديم أنواع تقديم رؤوس المسائل الكثيرة واألنيقة و وا 

المناهج ومرافق الدراسة وتقديم تثبيت االختبار والتدريب وتقديم مصدر مواد 

يرى أن وظائف الكتاب المدرسي منها تقديم المواد يحتاج ف طعيمةوأما  12التقويم.

يضاح المواد الغريبة وتعيين المدخل  إليها الطالب وتزود الطالب بالتدريب وا 

 13المستخدم في الدراسة وتوصيل الثقافة من المواد المدرسة.

                                                           
11 Masnur Mushlich, Text Book Writing Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan Pemakaian 
Buku, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2010), 20. 
12 Henry Guntur Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, 19. 

 .03-88 ،العربية تعليم لبرامج التعليمية المواد إعداد في عمل دليل طعيمة، أحمد شدير 13 
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المعيار الذي يكون أدة في تقويم الكتاب المدرسي وهي في الحقيقة األمور 

هو فأما المراد بالمعيار هنا  األساسية يجب اهتمامها في تحرير الكتاب المدرسي.

ليم اللغة وهو في الحقيقة معيار كل الكتاب معيار تحرير الكتاب المدرسي في تع

أن األمور األساسية في تحرير الكتاب المدرسي  Tariganتاريجان رأى المدرسي. 

 التعليماستخدام المدخل وهدف التعليم وتعيين مادة  وهي ثمانيةفي تعليم اللغة 

 هوتقويم مرافق التعليماستخدام وتعيين المستوى واستخدام المنهج التعليمي و 

أكثر تركيزا  Tariganتاريجان في أن  طعيمةوخالفه  14وأسلوب اللغة في التعليم.

جانب اهتمامه العناصر الداخلية وهو  طعيمةفي العناصر الداخلية فحسب كان 

قسم ويم الكتاب المدرسي. يهتم أيضا بالعناصر الخارجية أي إخراج الكتاب في تق

خراج عشرين عنصرا في تحرير الكتاب المدرسي وهو  طعيمة البيانات العامة وا 

لغة الكتاب طريقة التدريس و الكتاب وطبيعة المقرر وأساسيات إعداد الكتاب و 

والمهارة اللغوية وتدريس األصوات وتدريس المفردات وتدريس النحو واإلطار 

التدريبات اللغوية والتعليم الذاتي واالختبارات والتقويم الثقافي وتدريس الثقافة و 

ومرشد المعلم وكتاب القراءة اإلضافية وكراسة التدريبات وكتاب المحادثة وشريط 

يحلل محتوى الكتاب المدرسي  وبذلك فيكون الباحث يريد أن 15التسجيل الصوتي.

                                                           
14 Henry Guntur Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, 73. 

 .85-51 ،العربية تعليم لبرامج التعليمية المواد إعداد في عمل دليل طعيمة، أحمد رشدي 15 
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 Vaniyambadi لفانييامبادي "لغير الناطقين بها دروس اللغة العربية"تعليم اللغة ل

 Henry Guntur عبد الرحيم بمعار رشدي أحمد طعيمة وحينري جونتور تاريجان

Tarigan. 

 1 -الرسم البياني 
 اإلطار الفكري

 

 

 

 

 

 

 تنظيم الكتابة: السابعالفصل 

 نتيجة البحث فقسم الباحث شكل هذا البحث خمسة أبواب وهي: تماملنيل 

خلفية  عدة الفصول، الفصل األول: دمة تشتمل علىالمق :الباب األول

الفصل و أعراض البحث؛  الفصل الثالث:و الفصل الثاني: تحديد البحث؛ و ؛ البحث

 :الفصل السادسو ؛ الدراسة السابقةالفصل الخامس: و الرابع: فوائد البحث؛ 

 .الكتابةتنظيم : سابعالفصل الو ؛ اإلطار الفكري

 الناطقين بهاالكتاب المدرسي في تعليم اللغة العربية لغير 

 ستنتااا اال

معيار 
رشدي 
أحمد 
 طعيمة

 كتاب دروس اللغة العربية لفانييامبادي عبد الرحيم

معيار 
حينري 
اونتور 
 تاريجان
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عدة الفصول،  شتمل علىي البحثعن النظري  طاراإل :الباب الثاني

الكتاب  أصول تطويرالثاني:  الفصلو ؛ تعريف الكتاب المدرسي الفصل األول:

وظائف  ؛ والفصل الرابع:أهمية الكتاب المدرسي؛ والفصل الثالث: المدرسي

والفصل السادس: الكتاب المدرسي جودة  ؛ والفصل الخامس:الكتاب المدرسي

 أجناس الكتاب المدرسي.لفصل السابع: ؛ واخصائص الكتاب المدرسي

 عدة الفصول، الفصل األول: منهج البحث يشتمل على :الباب الثالث

 مدخل البحث ومنهجه؛ والفصل الثاني: نوع البيانات ومصدرها؛ والفصل الثالث:

اختبار  جمع البيانات؛ والفصل الرابع: تحليل البيانات؛ والفصل الخامس: أدوات

 صدق البيانات.

محتوى كتاب "دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها"  تحليل :اب الرابعالب

 الفصل األول: الموازنة بين عدة الفصول، يشتمل علىلفانييامبادي عبد الرحيم 

 Henry Gunturحينري جونتور تاريجان معيار رشدي أحمد طعيمة و معيار 

Tariganأحمد طعيمة وحينري رشدي  والفصل الثاني: المعايير التي وافق عليها ؛

؛ والفصل الثالث: المعيار الذي انفرد به Henry Guntur Tarigan جونتور تاريجان

محتوى كتاب "دروس اللغة العربية  تحليلرشدي أحمد طعيمة؛ والفصل الرابع: 

؛ والفصل لغير الناطقين بها" لفانييامبادي عبد الرحيم بالمعايير المتفق عليها
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تاب "دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها" محتوى ك تحليلالخامس: 

 رشدي أحمد طعيمة. انفرد بهلفانييامبادي عبد الرحيم بالمعيار 

 الفصلين، الفصل األول: الخاتمة تشتمل على :الباب الخامس

 االقتراحات.؛ الفصل الثاني: االستنتاجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


