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 الباب األول 
 مقدمة 

 الفصل األول : خلفية البحث 
اللغة أداة اتصالية يستخدمها اجملتمع للتعامل بني األفراد  من املعروف أن 

ولتعبري أفكارهم ومشاعرهم بني أعضاء مجاعة لغوية متجانسة. وقال حمّمد علي 
لتبادل األفكار اخلويل أن اللغة هي نظام اعتباطي لرموز صوتية تستخدم 

 1واملشاعر بني أعضاء مجاعة لغوية متجانسة. 

عصر العوملة.   يف أن اللغة مفتاح من مفاتح إستيالء العاملجدير ابلذكر 
وهبذا ظهرت ابتكارايت الستيعاب اللغات يف العامل بكل جوانب ومنها اللغة  

.كما أن أمهية هذه  إن اللغة العربية هلا مكانة عظيمة بني لغات العامل  العربية.
وترجع أمهية اللغة العربية إىل   اللغة تزيد يوما بعد يوم يف العصر احلاضر.

( مكانة العرب يف النواحي  2( كوهنا لغة القرآن الكرمي، 1األسباب اآلتية: 
فالعربية ليست لغة الدين   2( كثرة عدد املتعلمني ابلعربية. 3االقتصادية العاملية، 

ي لغة اتصالية عاملية ولغة التخاطب والتفاهيم بني واحلاضرة فحصب، بل ه
مجيع الدول العربية اإلسالمية ورابطة عامة لعدة من اخلالئق يف املغارب 

 
 148م(، 1982، السعودية العربية اململكة) أساليب تدريب اللغة العربيةحممد علي اخلويل،  1

 29-19، تدريب اللغة العربيةأساليب حممد علي اخلويل،  2
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واملشارق. وأصبحت اللغة العربية اآلن إحدى اللغة الرمسية يف هيئة األمم  
 3املتحدة. 

رة املسلم بدأ تعليم اللغة العربية من املعاهد واملدارس وأهداف تعليمها قد
قراءة القرآن واملصادر الدينية اآلخرى وفهمها، ولتسهيل نيل تلك على 

القواعد العربية هي قواعد أو قوانني توجد   األهداف يدرس فيها علم القواعد. 
يف تكوين اجلمل العربية حيث أن فرع علوم القواعد كثري جدا منها علم النحو 

ربية الفصحى والتحدث هبا سليمة والصرف. وهي وسيلة للحفاظ على اللغة الع
كما قال فؤد نعمة أن النحو هو قواعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة   فصيحة.

أما الصرف فهو دراسة  4داخل اجلملة وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعراهبا. 
 تشكيل الكلمة قبل أن يتم ترتيبها يف مجل. 

اآلخرى فينبغي له أوال أن يفهم إذا أرد املسلم أن يفهم علوم اللغة العربية 
  : 5النحو، كما يقول حيي العمريطي يف نظم األجرومية 

 *   إذا الكالم دونه لن يفهما والنحو أوىل أوال أن يعلما  

 وكما قال حمرتم بشرى : "الصرف أم العلم والنحو أبوه". 

 
 4 ،)دون السنة( مدخل إىل طرق تعليم اللغة األجنية ملدرسي اللغة العربية،أزهر أرشد،  3

4 Fathul Mujib, Rekonstruksi pendidikan bahasa arab; dari pendekatan konvensional ke integratif 

humanis (Jogjakarta, Pedagogia: 2010), 2-3 

 12أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن داود الصنهجي. منت األجرومية )دون السنة(،  5



3 
 

 

فقواعد النحو والصرف هي مادة مهمة لفهمها. ال يقدر من الضروري، 
أحد أن يفهم العربية فهما جيدا إال به. لذلك، جند تعليمه يف املعاهد ابلطبع  
ويف أي درجة الدراسة، يف املدرسة االبتدائية كانت أو املتوسطة أو املتقدمة، وال  

درسي يف سيما يف اجلامعة. أكثر املعاهد مازالت تستخدم أصل الكتاب امل 
تدريس قواعد النحو مثل االجرومية والعمريطي وجامع الدروس وألفية ابن مالك 

 وما أشبه ذلك. 
هو املادة األساسية اليت توضع بني يدي الطالب وترافقه   الكتاب املدرسي

يف املدرسة واملنزل، كما أنه يرسم للمدرس املستوي الذي جيب أن يوصل بطالبه 
 6إليه، فهو وسيلة هامة يستعني هبا املدرس والطالب يف عملية التعلم والتعليم. 

 ار تعلمي هو وسيلة مرقونة ومهيكلة قصد االخنراط يف مسالكتاب املدرسي 
ألن  مهمةيف تعلم اللغة العربية الكتاب املدرسي بغاية جتويد جناعته وحتسينها. 

ومن مفهوم تقليدي يرى الكتاب املدرسي   دورها كأدوات لتحديد جناح التعلم.
وسيلة تعرض بشكل منظم املفاهيم األساسية املراد تدريسها، منخالل نصوص  

مفهوم حديث ميّثل جمموعة واثئق خمتارة ومعّدة  تلّخص املادة املدرسية، إىل 
 7للتحليل القسم. 

اليت تستخدمها املدارس أو  الكتب املدرسية من من البيان السابق، واحدة 
 سيدوغريي املعاهد يف أحناء الدائرة هي الكتاب املفتاح للعلوم الذي طبعه معهد 

 
 245حممد سيد عبد الرحيم، الرتبية اإلسالمية وفن التدريس، )الطباعة والنشر د.س(،  6

 261 م(2005ة، سبتمرب "، جملة أصول الدين )اجلامعة الزيتوني  دور الكتاب املدرسي يف اإلرتقاء بالعملية التعليميةلطفي البكوس، "  7
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م 2015سنة نشره يف م و 2010 يف سنة الكتاب بدأ ليتم تطبيق .اإلسالمي
. من املتوقع أن جملموعة الرتبية والتعليم مبعهد سيدوغريي اإلسالمي جاوا الشرقية

 لطالب يف قراءة الكتب وفهمها السّيما يف مادة النحوليساعد هذا الكتاب 
 8الذي يعتربها صعًبا للطالب خاصة للمستوى املبتدئني. 

جملموعة  ح للعلوم" "املفتا  الكتاب املدرسيمن الواقعية السابقة، اختيار 
الكتاب  :لعدة األسباب منها موضوع البحث الرتبية والتعليم مبعهد سيدجريي 

لطريقة  اب جتمعه ة العلوم النحوية اليتمن خمتلف  إندماج"املفتاح للعلوم" هو 
وشرحه ابللغة اإلندونيسية   على مستوى املبتدئني لتدريسه االسهلة واملمتعة مناسب

ألفية   قاعدةأبغاين و به  جمهزحىت جيعل الطالب املبتدئني يشعرون بسهولة، و 
 البن ملك املصمم بشكل إبكاري. 

رئيسية وكتاب جمالدات  أربع هوعرض املواد يف كتاب "املفتاح للعلوم" 
  ابستخدام جيدة منه  اجمللد، وتصميم كل ةاص القاعدة اخل واحد حيتوي على

حبيث جيدب اهتمامات الطالب التدريب واأللوان املختلفة  خريطةالصور و 
األول يناقش الباب اجلملة )االسم والفعل واحلرف( واالسم غري  اجمللد. ابلتعلم

الثاىن يناقش الباب االسم )االسم النكرة  واجمللداملنصرف )علة العلمي والصفة(، 
)الفعل املاضى   لث يناقش الباب الفعلالثا واجمللدواملعرفة و املذكر واملؤنث(، 

رد واملبىن والالزم واملتعدى واملعلوم واجملهول والصحيح واملضارع واألمر واجمل
 

8 https://sidogiri.net/2018/ 07/training-metode-al-miftah-sidogiri/ diakses pada tanggal 

18/02/2019 

https://sidogiri.net/2018/%2007/training-metode-al-miftah-sidogiri/
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الرابع يناقش الباب )مرفوعات األمساء ومنصوابت األمساء   واجمللدواملعتل( 
  9وخمفوضات األمساء(. 

تعلم والتعليم يعترب الكتاب املدرسي واحدة من جوانب ال  ،يف سياق التعلم
ألنه حيدد جناح التعلم. الكتاب املدرسي مل يتم جتميعه بشكل تعسفي،  املهم 

 إعداد فهوم مبلكن هناك مبادئ جيب الوفاء هبا، العديد من العلماء الذين قدموا 
دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية  طعيمة وكتابه "أمحد شدي ر منها  الكتب

شاملة للغاية البادئ امليعترب الكتاب مهًما ألنه حيتوي على  " لربامج تعليم العربية
الكتاب أن يكون وفقا ها ميكن لذلك عند استخدام، حول إعداد الكتب

إما يستخدم الكتاب املدرسي   الطالب يف عملية التعلم والتعليم. لالحتياجات
 .بسهولة دئ، فيفرتض أن يتم قبول الدرس للطالبهذه املبا

مت إجراؤها  اعتمادا على البيان السابق جعلت الكاتبة األدوات اليت
اختارات الكاتبة األدوات الىت مت إجراؤها برشدي أمحد . برشدي أمحد طعيمة

مصنوعة الكتاب املدرسي طعيمة ألهنا أكثر تفصيال من اآلخرين. وأدوات تقييم 
 ومقسومة إىل أربعة أجزاء، وهي إعداد الكتاب وحمتوى الكتاب ولغة الكتاب 

 . وإخراج الكتاب

 
9 Fathul Mujib, Rekonstruksi pendidikan bahasa arab; dari pendekatan konvensional ke integratif 

humanis (Jogjakarta, Pedagogia: 2010), 2-3 
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يف  ب املدرسياكت البناء على الوصف السابق، الدراسة والبحث عن تقييم 
عترب من املهم. أن هذه تكون قادرة على مساعدة املؤلفني ياللغة العربية  تعليم

عليمية. وميكن ملعلم اللغة العربية على وجه اخلصوص وعموما للمؤسسات الت
اجليد كرفيق للدراسة يف املنزل أو يف املدرسة. ابإلضافة الكتاب املدرسي اختيار 

 إىل ذلك، لتجنب أخطاء املقرتح. ولذلك فالكاتبة أن تبحث حتت املوضوع : 
الكتاب “املفتاح للعلوم” جملموعة الرتبية والتعليم مبعهد سيدوغريي اإلسالمي 

 . الشرقية مبعيار رشدي أمحد طعيمةجاوا 

 

 : حتقيق البحث  الفصل الثاين
 :اعتمادا على خلفية البحث السابقة ، حتدد الكاتبة حتقيق البحث  

 ما يلى :
جملموعة الرتبية والتعليم مبعهد "املفتاح للعلوم"  إعداد الكتاب كون يكيف  .1

 ؟ سيدوغريي اإلسالمي جاوا الشرقية
جملموعة الرتبية والتعليم مبعهد الكتاب "املفتاح للعلوم"  حمتوىكيف يكون  .2

 ؟ سيدوغريي اإلسالمي جاوا الشرقية
جملموعة الرتبية والتعليم مبعهد  الكتاب "املفتاح للعلوم" تكون لغة كيف  .3

 ؟ سيدوغريي اإلسالمي جاوا الشرقية
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عهد  جملموعة الرتبية والتعليم مبالكتاب "املفتاح للعلوم"  إخراجكون يكيف  .4
 ؟ سيدوغريي اإلسالمي جاوا الشرقية

جملموعة الرتبية والتعليم لكتاب "املفتاح للعلوم" ا خصائص كون يكيف  .5
 ؟ مبعهد سيدوغريي اإلسالمي جاوا الشرقية 

 
 البحث أهداف :  الفصل الثالث

 البحث الىت قررهتا الكاتبة يف هذا البحث فهي : هدافوأّما أ
"املفتاح للعلوم" جملموعة الرتبية والتعليم مبعهد   إعداد الكتاب معرفة .1

 . سيدوغريي اإلسالمي جاوا الشرقية
حمتوى الكتاب "املفتاح للعلوم" جملموعة الرتبية والتعليم مبعهد  معرفة .2

 . سيدوغريي اإلسالمي جاوا الشرقية
الكتاب "املفتاح للعلوم" جملموعة الرتبية والتعليم مبعهد لغة  معرفة .3

 . سيدوغريي اإلسالمي جاوا الشرقية
الكتاب "املفتاح للعلوم" جملموعة الرتبية والتعليم مبعهد  إخراج معرفة .4

 . سيدوغريي اإلسالمي جاوا الشرقية
لكتاب "املفتاح للعلوم" جملموعة الرتبية والتعليم مبعهد ا خصائص  معرفة .5

 . وغريي اإلسالمي جاوا الشرقيةسيد
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 البحث   وائدالفصل الرابع: ف

على أساس حتقيق أهداف البحث، فلعل حبثنا هذا يفيد نفعا يف ازدهار  
علمية السيما يف ختصص اللغة مباشرا أم غري مباشر، ومن فوائد هذا  خزائن

 : البحث هي

 فائدة نظرية  .1
التعليم، وخاصة فيما يتعلق مبواد كدراسة ومتابعة للمالحظني يف جمال  .أ

 . قواعد اللغة العربية
زايدة إىل ثروة العلم وخاصة الدراسة ذات الصلة حول كتاب قواعد  .ب

 . يداجلاللغة العربية وفقا ملعايري الكتاب املدرسي 
كتوضيح للمعلمني عن كتاب اللغة العربية خاصة كتاب قواعد اللغة  . ج

 . العربية للمبتدئني 
 فائدة تطبيقة   .2

على حسب معايري  قواعد اللغة العربية ب امعرفة حملة عامة عن كت .أ
 . الدائرةالكتاب املدرسي اجليد الذي ينتشر يف أحناء 

ميكن للمتعلمني واملؤسسات املدرسية أن تستخدم كمراجع الختيار   .ب
 . لمبتدئنيل اجلودةقواعد اللغة العربية كتاب رفيق  

الناشرين يستطيعون معرفة خصائص الكتاب لكى نشرت و  للمؤلفني . ج
 الكتب املدرسية اللغة العربية كماال وفقا الحتياجات املتعلمني. 
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 البحوث:  الفصل اخلامس

استنادا إىل عديد البحث السابق، مل جتد الكاتبة نفس البحث مع   
البحث الذي قام به الكاتبة على الرغم أن البحوث املتعلقة بدراسة حتليل 

للدروس اللغة العربية قد كتبت يف دراسات سابقة. ومن الكتاب املدرسي 
 نتائج البحوث اليت ذات الصلة مع البحث املكتوب منها:  

 رسالة ماجستري  .1

"Studi Komparasi Penerapan Metode Al Miftāh Lil Ulūm Dan Nubdatul 

Bayan Dalam Meningkatkan Kompetensi Baca Kitab Kuning (Studi Multi 

Kasus di Ma’had Tibyan Li Al-Shibyan Miftahul Ulum Panyeppen 

Palengaan Pamekasan dan PP. Maktab Nubdzatul Bayan (MAKTUBA) 

AlMajdiyah Palduding Pagantenan Pamekasan) " 

هذا البحث العلمي قدمه حممد عبد هللا املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية  
 سوانن 

 .2018أمفيل سورااباي سنة 

تركيز على اكتساب كفاءات الطالب يف قراءة أهداف البحث :  −
. اح للعلوم ونبدة البيان تطبيق طريقة املفتالكتب وحتليل املقارنة بني 

خبالف ما سنبحث هنا، فإن الكاتبة تركز على حتليل حمتوى الكتاب 
 املفتاح للعلوم عند األدوات لرشدي أمحد طعيمة. 
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 رسالة ماجستري  .2
 "Analisis Buku Amtsilati Juz 1 Karya KH. Taufiqul Hakim Dan 

Kontribusinya Terhadap Pembelajaran Nahwu Di Pondok Pesantren 

Salafiyah Miftahul Hidayat Garut " 

جامعة إندونيسيا  يف  سىت إكرمة نور األلفية هذا البحث العلمي قدمه
  .2015سنة  الرتبوية

املزااي والعيوب لكتاب   حتليل على هنا  كاتبةركز الت  : أهداف البحث −
لكياهي احلاج توفيق احلاكم و إسهامه على تعليم   األولأمثلىت اجلزء 

عرفة مل السلفى مفتاح اهلداية قاروت و اإلسالمي النحو ىف املعهد 
 صعوابت الطالب لفهمه. 

املنهج املكتيب حتليل وصفي. خبالف ما  تبةا كاستخدم ال :منهج البحث −
يف تعليم قواعد  الكتاب املفتاح للعلومتركز الكاتبة هنا، فإن  سنبحث

 . وليست كتاب القراءة العادية )علم النحو( للغة العربيةا

 رسالة ابكرليوس.   3
“Analisis Struktur Materi Nahwu Dalam Buku Ajar (Ayo Memahami Bahasa 
Arab) Karya A. Syaekhuddin Dan Hasan Saefullah Untuk Madrasah  
Tsanawiyah” 

 سوانن يف اجلامعة اإلسالمية  ياان رمحةفيول هذا البحث العلمي قدمه 
 .2013 كايل جاغى بيوغياكرات سنة



11 
 

 

معرفة الرتاكيب والرتابط تركز الكاتبة هنا على  أهداف البحث : −
 Ayo Memahami Bahasa "درسي كتاب املالاالستمرارية مواد القواعد يف 

Arab " أتسيسا على نظر كتاب النحو الواضح وهو كتاب خاص يف تعليم
 القواعد للمبتدئني. 

استخدم الكاتبة املنهج املكتيب حتليل وصفي. خبالف ما  :منهج البحث −
"الكتاب املفتاح  الكتاب املدرسيعلى سنبحث هنا، فإن الكاتبة تركز 

 رشدي أمحد طعيمة.  أتسيسا على نظرللعلوم" 

إىل أن هذا البحث خاليا  الكاتبة اعتمادا على البحوث السابقة، تنظر 
تحليل واثئق معايري أربعة تتعلق ابلوليكون هذا البحث وثيقا. من ال من تزوير،

كتاب البحوث السابقة مل يقم أحد يف حبث   ونظرا إىل .ب املدرسياالكت 
الكاتبة   ، وهذا تقدماإلسالمي سيدوغرييالذي طبعه معهد املفتاح للعلوم 

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

 اإلطار الفكري:   السادس الفصل 

التعلم هو عبارة عن نشاٍط اهلدف منه الوصول إىل خرباٍت ومهاراٍت 
تعّلم بنفسه ابالعتماد على 

م
ارسه امل ومعارف جديدة، أو هو النشاط الذي ميم

صّممة بشكٍل معنّي تساعده على التعّلم،
م
أما التعليم فهو  بعض املواد التعليمّية امل

علومات واملعارف املهاراتّية 
َ
ارسها املعّلم؛ هبدف نقل امل عبارة عن عملّية منظّمة ميم
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إىل الطالب، وتنمية اجّتاهاهتم حنوها، ويمعّد التعّلم هو النّاتج احلقيقي لعملّية  
 . الّتعليم

 ب املدرسي. ام هي الكتيواحدة من املرافق الداعمة يف عملية التعلم والتعل 
فهو وسيلة مرقونة ومهيكلة، قصد االخنراط يف مسار تعلمي الكتاب املدرسي 

التعليم  عمليةيعترب األداة الرئيسية واألولية يف بغاية جتويد جناعته وحتسينها. وهو 
على  طالبال واساعدي ، فهو حيتوي على املادة التعليمية بطريقة منظمة، والتعلم

  10تذكر املواد أو الرجوع إليها. 

يعرف الكتاب املدرسي أبنه الصورة التطبيقية للمحتوى التعليمي وهو 
الذي يرشد املعلم إىل الطريقة اليت يستطيع هبا اجناز أهداف املناهج العامة 

، نظرا الطالبكثر ثقة يف يد األ نه ميثل يف الوقت نفسه الوسيلة أواخلاصة، كنا 
لذلك   رقابة الصارمة اليت ختضع هلا حمتوايته من قبل السلطات العليا،ملقاييس ال

املختصني يف الرتبية واملادة ن واضعوه هم عادة من ألطمئنان إليه فهو جدير ابال
 11العلمية. 

بينما يقدم البعض تعريفا للكتاب املدرسي يستند إىل أمهية حمتواه أو ما  
اسية للمدرس يف العملية التعليمية فهو يقدمه من مادة فيعرفونه : أبنه ركيزة أس 

 
"، )جمّلة أصول الدين يف اجلامعة دور الكتاب املدرسي يف اإلرتقاء ابلعملية التعليمية لطفي البكوس، " أ. 10

 261الزّيتونية، د.س(، 
)جملة الدراسات والبحوث   ية الكتاب املدرسي يف العملية الرتبوية مهأاجلياليل، لوحيدي فيوزي. حسان  11

 196(، 2014االجتماعية، ديسمرب: 
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يفسر اخلطوط العريضة للمادة الدراسية وطرق تدريسها، ويتضمن أيضا 
ساسية يف مقرر معني، كما يتضمن أيضا القيم  األفكار واملفاهيم ألاملعلومات وا
 12. طالبجتاهات اهلامة املراد توصيلها إىل مجيع الالواملهارات وا

عن اهتمامها جبذب انتباه الطلبة الكتاب املدرسي  أمهية تقل وال
دافعية القارئ ألن اللغة فيه بسيطة حبيث سهل له.   والقراء. تنشأ وتشجيعهم

الكتاب املدرسي  الدافعية بعديد من األفكار اجلديدة. وألن  وميكن أن تنشأ
  تتعلق حباجات يف تعلم متعلمني والقراءة. توي على معلومات خمتلفةحت

املدارس أو  ههستخدمت ذيالالكتاب املدرسي نظرا إىل البيان السابق، من 
 سيدوغريي يف أحناء الدائرة هي الكتاب املفتاح للعلوم الذي طبعه معهد  املعاهد

اإلسالمي. هذا الكتاب يستخدم يف املرحلة االبتدائية وهو يف أربعة أجزاء وكل 
ذي ألّفه اخلاص لسهولة الفهم املواد فيها اختصارا من علم النحو والصرف ال

ختصار املواد يقصد يقدروا الطالب ولتعلمها إما للطفولة أو املراحل أدانها. ابال
 على قراءة الكتب والفهم على قوائد النحو والصرف بسرعة.

قواعد يعرف هبا أحوال أو اخر الكلمات العلماء هو   يف اصطالح النحو
 13. بعض من إعراب وبناء وما يتبعهماالعربية اليت حصلت برتكيب بعضها مع 

 حيث من العربية الكلمات أحواله ب  تعرف العربية معلوم علم وه النحو
 

 196، ية الكتاب املدرسي يف العملية الرتبوية مهأحسان اجلياليل، لوحيدي فيوزي.  12

 7-6ه(، 1354لبنان، -)بريوت القواعد األساسية للغة العربية أمحد اهلامشي،   13
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من  ريهابغقتها الوعتركيبها  يفحوال األمن  هلا يعرض وما والبناء عراباإل
 أو نصب أو رفع من الكلمةري أخه علي يكونأن  يبجي ما يثحب فهو الكلمات

هنا  وقانو ، العربية  العلوم دعامة :فهي النحوية القواعد تعلم أهية أما. جزمأو جر
جتد علما ولن، تشريعها  وفروع  مسائلها  ليلج يف الفائدة  إىلوترجع  ى،علألا

  14هداه.و  نوره ري بغري  يسأوه معونتعنين  يستغ أو النحوعن هبنفس يستقل منها 

أّما الصرف هو الذي اتفق عليه املتخصصون يف العلم املشتغلون به يف  
ويرى قوم أن النحو والصرف علمان مستقالن فيخصون . حبوثهم ومؤلفاهتم

النحو ابلقواعد اليت يعرف هبا أحوال الكلمات العربية من إعراب وبناء.  
مات املفردة وأحواهلا مما ليس وخيصون الصرف ابلقواعد اليت يعرف هبا صيغ الكل

  15إبعراب وال بناء.

ومن هذا يتضح أن النحو يبحث عن الكلمات وهي مركبة فيبني ما جيب 
أن تكون عليه أو أخرها من رفع أو نصب أو جر أو جزم، أو بقاء على حالة 
واحدة وأما الصرف فيبحث عن الكلمات وهي مفردة فيبني ماألحرفها من  

 واعالل وما يطرأ عليها من الغيريات. أصالة وزايدة وصحة

 
 10(، 1996، اجلزء األول )مصر: دار املعارف، النحو الوايفعباس حسن،   14

 7، القواعد األساسية للغة العربية أمحد اهلامشي،  15



15 
 

 

أما ابلنسبة لرشدي أمحد طعيمة فهناك من مبادئ التحليل والتقييم  
دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم  ب املدرسي يف كتابه "اللكت

 أدوات لدراستها وهي:  أربعة". ومع ذلك، تقتصر الكاتبة على العربية

 أساسيات إعداد الكتاب  .1

واحلديث عن أساسيات إعداد الكتاب يشتمل على ستة عناصر 
جنملها فيما يلي: الدراسات األساسية واملواقف اللغوية وقوائم املفردات 

 16والنصوص املختارة وجتريب واختبار الكتاب والدراسات التقابلية. 

 ( تدريس النحوحمتوى الكتاب ) .2
كتاب لتعليم العربية أو تقوميه يشتمل على تدريس النحو عند حتليل  

سبعة عناصر نعاجلها فيما يلي: تدريس الرتاكيب اللغوية ومىت يبدأ  
بتدريس النحو وأسس اختيار موضوعات النحو واملصطلحات النحوية 
 واملصطلحات األجنبية وطريقة تدريس النحو وتوظيف الرتاكيب 

 17. اجلديدة
 لغة الكتاب  .3

 
 091م(، 1985)مكة املكرمة:  دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة،  16
 
 185. دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة،  17
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الرتبوي عند حتليل كتاب لتعليم العربية أو  لغة الكتاب من اجلانب
نوع اللغة وصحة اللغة   تقوميه يشتمل على سبعة عناصر نعاجلها فيما يلي:

 18واللغة الوسيطة ومراعاة خربة الدارسني ابللغة.

 إخراج الكتاب  .4

يقصد ابإلخراج الوصف املادي للكتاب، والشكل الذي صدر فيه. 
سواء من حيث طباعته، أو من حيث حجمه، أو من حيث نوع الورق،  

 أو غري ذلك من جوانب تتصل ابلشكل العام الذي صدر فيه الكتاب.  

إن احلقيقة اليت ينبغي التذكري هبا هنا هي أن االخراج وسيلة إىل غاية 
كفأ الوسيلة مع الغاية شرفا وقدرا. واحلديث عن اإلخراج ومن الالزم أن تت

عند حتليل كتاب لتعليم العربية أو تقوميه يشتمل على تسعة عناصر نعاحله  
وطباعة الكتاب وتشكيل احلروف  إبجياز فيكا يلي: عدد الصفحات 

واألخطاء املطبعية وفهرس احملتوايت والكشاف والعناوين الداخلية عدد 
 19والرسوم.  الدروس والصور

 

 
 

 162. دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربيةرشدي أمحد طعيمة،  18
 
 111. تعليم العربيةدليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج  رشدي أمحد طعيمة،  19
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 ولتوضيح بيان أساس التفكري السابق، فتعرض الكاتبة الرسم البياىن اآليت: 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 الكتاب "املفتاح للعلوم" جملموعة الرتبية والتعليم مبعهد سيدوغريي اإلسالمي
 جاوا الشرقية 

 أدوات رشدي أمحد طعيمة 
 

 إعداد الكتاب
 

 حمتوى الكتاب )تدريس النحو( 

 الكتاب تدرسي

 

الكتاب إخراج   

 

 لغة الكتاب 

 

 خصائص الكتاب  

 

 خطة البحث 


