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 حمتويات البحث 

 أ ................................... ملخص البحث 

 ب .................................. الشعار واإلهداء 

 ج ............................... السرية الذاتية للباحث

 د ................................... شكر وعرفان

 ز .................................. حمتويات البحث 

 

 الباب األول 

 مقدمة 

 1 .........................: خليفة البحث الفصل األول 

 6 ......................... : حتقيق البحث الفصل الثاني

 7 ........................ :أغراض البحث  الفصل الثالث

 8 .......................... :فوائد البحث الفصل الرابع

 9 ........................ التفكريي :اإلطار  الفصل اخلامس
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 13 .................. املناسبة : الدراسة السابقة الفصل السادس 

 الباب الثاني 

 اإلطار النظري 

 19 ....................... : الكتاب املدرسي الفصل األول

 19 ............................ مفهوم كتاب املدرسي  أ. 

 27 .......................... الكتاب املدرسي  أغراض ب. 

 28 ......................... الكتاب املدرسي وظائفج.   

 32 ......................... الكتاب املدرسي  خصائصد.  

 36 ...................... الكتاب املدرسيهـ.  أسس إعداد 

 45 .......... ( BSNP):نظرية هيئة املعيار الرتبوي الوطين  الفصل الثاني

 45 .............................. استحقاق احملتوى . أ. 

 50 .............................. ب. استحقاق العرض

 55 ................................ ج. استحقاق اللغة

 57 .......................... د. استحقاق اخلطوط البيانية
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 الباب الثالث

 منهج البحث 

 60 ................ مدخله وطريقته البحث منهج :  الفصل األول

 62 ........................ مصادر البيانات :  الفصل الثاني

 62 .............................. البيانات األساسية .  أ.

 63 ................................ ب. البيانات الثانوية

 63 .................... : أساليب مجع البيانات  الفصل الثالث

 63 .................................. الوثائق   .أ.

 64 .................................. ب. املقابلة 

 65 ................................. ج. قائمة التدقيق 

 66 .................... : أساليب حتليل البيانات  الفصل الرابع

 68 .................... : امتحان صحة البيانات  الفصل اخلامس

 

 



 

 ي

 

 الباب الرابع

 البيانات وحتليلها 

 70 ............................ : البيانات  الفصل األول

 70 ...................... اللمحة عن كتاب العربية للناشئن.  أ.

 72 ....................... أغراض الكتاب العربية للناشئني. ب

 74 ...................... اخلصائص لكتاب العربية للناشئني ج. 

 76 ......................... : حتليل البيانات  الفصل الثاني

 78(BSNP)حتليل كتاب العربية للناشئني بنظرية هيئة املعيار الرتبوي الوطين . أ.

 78 ............................. استحقاق احملتوى .1

 90 ............................. استحقاق العرض  .2

 103 ............................... استحقاق اللغة .3

 109 ........................ استحقاق اخلطوط البيانية .4

 118 .. عن كتاب العربية للناشئني (triangulasi)نتائج البحث بطريقة التثليث ب. 

 122 ...................... العربية للناشئنياملزايا والعيوب لكتاب 
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 الباب اخلامس

 االختتام 

 124 ............................. : النتائج  الفصل األول

 127 ............................ : االقرتاح  الفصل الثاني

 128 .................................. املراجع

 

 


