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 الباب األّول 

 املقدمة 

 : خليفة البحث  الفصل األول 

هي اللغة  ت  إن  صوتية  لرموز  اعتباطي  أو نظام  األفكار  لتبادل  ستخدم 

تعبري    1. املشاعر على  اإلنسان  يقدر  وهبا  اجتماعية  ظواهر  أهم  من  فاللغة 

أخرى   وظيفة  وللغة  كتابيا.  أو  شفويا  الناس   كأداةمشاعرهم  بني  االتصال 

ويف هذا اليوم كان   واجملتمع وهي وسيلة أساسية مطلقة جلميع معرفة اإلنسان.

الوطنية   اللغة  إما  ضروري  أمر  هي  اللغة  استيعاب  أن  يرون  واللغة  اإلنسان 

 األجنبية كاللغة اإلجنليزية والعربية. 

وم  إن اللغات األجنبية العاملية اليت هلا وظيفة عظيمة يف االتصال وفهم العل

منها لغة القرآن اليت ال  أخرى  خصائص  العربية  للغة  الدينية وهي اللغة العربية. و

ة. وهذا  ميكن فصلها بينه وبني اإلسالم والبد لكل املسلمني استيعاب هذه اللغ 

 

 . 30( ص. 1982ي اخلويل، أساليب تدريس اللغة العربية )رياض اململكة العربية،  حممد عل 1
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معاهد  كل  أخرض  الذي  إندونيسيا  خاصة    ومدارس الواقـع  تعليم يفيف  إقامة   

 مؤسستهم. اللغة العربية يف 

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مهم جدا هذا اليوم، ومن أمهية تعليم  

للطالب ميكن  أن  هو  العربية  على  اللغة  على  قادرون  فالقدرة  اللغة.  استيعاب 

ة تسمى باملهارات اللغوية منها مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة  استخدام اللغ 

 2القراءة ملهارة الكتابة.  

اللغة   تعليم  أغراض  من  أن  إندونيسية  يف  الدينية   وزارة  نظام  باعتبار 

 العربية هي مما يلي : 

وإرشاد   .1 لدفع  اإلنسان  توجه  اليت  املادة  إحدى  هي  العربية  اللغة  مادة 

أو  وتطوير   نظريا  العربية  للغة  إجيابي  سلوك  له  ليكون  القوة   وتربية  

 تطبيقيا.

القدرة   .2 وأما  القراءة.  وفهم  الكالم  فهم  على  القدرة  اإلجابية هي  القدرة 

 املنتجية هي القدرة على استخدام اللغة كوسيلة االتصال كالما وكتابتًا.

 
2 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 129. 
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اللغة .3 يسـاعد   القدرة على استخدام  القرآن   طالب  العربية  يف فهم معـاني 

 3الكريم واألحاديث الشريفة والكتب الدينية. 

من املعروف أن من وسيلة لتحقيق األغراض وللحصول على نتيجة جيدة  

يف تعليم اللغة العربية وهو بوسائل تعليمية واملادة املتنوعة.الوسائل التعليمية هي  

لتهّيج األفك م ار واملشاعر واالهتماكل شيئ تستخدم إلجرا التوصية إىل اآلخر 

التعليم  التالميذ ورغبة   عملية  التعليمية    4. يف  الوسائل  أنواع  من  نوع  هي  فاملادة 

 املهمة  للحصول على األهداف التعليمية خاصة يف تعليم اللغة العربية. 

إّن املادة التعليمية عادة تـجّهز يف الكتاب املدرسي. فالكتاب املدرسي  

للتع  األساسي  املرتكز  حصيلة  هو  تكون  منظمة  تربوية  تعليمية  ووسيلة  ليم، 

خربات ثقافية واجتماعية وفّنية تستهدف فئة تعليمية حمددة  حبيث تتوافق مع 

قدراهتم. تتدرج املعلومات داخل الكتاب من السهل إىل الصعب، وهتدف إىل  

أهداف  لديه  البد  املدرسي  للكتاب  ولذلك  وخربهتم.  كفاءهتم  مستوي  ترقية 

 
3 KTSP, SKL-SK-KD MTs Mata Pelajaran Bahasa Arab, (Jakarta: CV Azzahra) hlm. 3 
4 Azhar Arsyad, Media Pembelaran Bahasa (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 3. 
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يهتم  وأغراض ج تعليم. ولكل املعلم أن  أثناء عملية  يدة السيما يف استخدامه 

 هذه  األمور الضرورية  للحصول على نتيجة التعليم املمتاز. 

فيها   تقوم  اليت  املدرسة  الباحث  والدينيةوجد  العامة  الدراسية    املواد 

 الرمسية حتت رعاية اللجنة اخلريية   خاصًة دراسة اللغة العربية. وهي ااملدرسة

جوى    يف شيشَأت سوكابومي  اليت تقع  املشرتكة وهي مدرسة املعتوق املتوسطة 

 .  الغربية

املعتوق املتوسطة عن عملية    الحظة واملقابلة يف املدرسةفقام الباحث بامل

العربية.  اللغة  األسئلة  أعطىثم    5تعليم  العربية    الباحث  اللغة  تعليم  نظام  عن 

تدريس وخاه  كطريقة  التعليمية  يستخدمه  ووسائل  الذي  املدرسي  الكتاب  صة 

اللغة العربية يف املدرسة املعتوق    تعليمأن  فحصل  .  املدرس يف تعليم اللغة العربية

 ".  كتاب "العربية للناشئني للدكتور حممود إمساعيل صيين املتوسطة تستخدم

لغ  للناشئني  العربية  يتكون من ستة كتكتاب  الناطقني هبا  للتالميذ.ري    ب 

االستماع   مهارة  من  األربع  اللغوية  املهارات  وتطوير  تقرية  إىل  الكتاب  يهدف 

 

 2019فربايري سنة  14فيها يف التاريخ   5
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بقدر من الثقافة العربية    التالميذ والكالم والقراءة والكتابة. كما يسعى إىل تزويد  

حتى يصبح    التالميذ اإلسالمية اليت تناسب هذا السن. كما يهدف إىل إعداد  

االتصال كأداة  اللغة  استخدام  على  يأثر   .قادًرا  الكتاب  كان  إذا  السؤال  ولكن 

التالميذ أثرا جيد يف مهارات اللغة، ملاذا ال يستخدم مدارس األخرى كمدرسة  

يناسب   مل  الكتاب؟ هل الكتاب  املتوسطة احلكومية أو معاهد اإلسالمية هذا 

 مبعيار الرتبوي الوطين؟. 

كتف  " للناشئني  "العربية  املدرسي  الكتاب  حتليل  عن  الباحث  اب  رتكز 

للسنة   إمساعيل صيين  حممود  الدكتور  ألفه  الذي  الثاني  اجلزء  .  1983التلميذ 

تتعلق بكل مواد، وجّهز   للكتاب  شكل مجيل ومادة متنوعة ، فيه صور كثرية 

بيئة   حول  احلادثة  أو  املوقعة  املادة  بالتدريبات   التالميذ الكتاب  أيضا  ويكمل 

 الكتاب اجليد املوجود؟. املتنوعة. ولكن هل هذا الكتاب قد يؤدي معيار

كان معيار الكتاب املدرسي كثريا جدا. ويف إندونيسيا قد قرر الرئيس  

أثناء  األمر  هذا  إىل  اهتمام  من  املؤلف  لكل  البد  الذي  الكتاب  معيار  اجلمهوية 

تأليف الكتاب املدرسي وهو هيئة املعيار الرتبيوية الوطنية. فالكتاب املدرسي  
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أربعة عناصر وهو استحقاق احملتوى واستحقاق العرض   اجليد البد أن يهتم على

 واستحقاق اللغة واستحقاق اخلطوط البيانية. 

اعتمادا إىل ما قد شرح الباحث ثم حدد هذا البحث العلمي عن حتليل  

كتاب العربية للناشئني للدكتور حممود إمساعيل صيين واستخدم الباحث حتليله 

 د هيئة املعيار التعليم الوطين. بناء عن استحقاق الكتاب املدرسي عن 

 

 : أسئلة البحث  الفصل الثاني 

انطالقا مما كتب الباحث يف خليفة البحث السابق، حتقق املشكالت يف  

 األسئلة اآلتية: 

حممود   .1 للدكتور  للناشئني  العربية  لكتاب  احملتوى  استحقاق  يكون  كيف 

 ؟ (BSNP)إمساعيل صيين اعتمادا على معيار  

استحقاق   .2 يكون  حممود  كيف  للدكتور  للناشئني  العربية  لكتاب  العرض 

 ؟(BSNP)إمساعيل صيين اعتمادا على معيار 
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حممود   .3 للدكتور  للناشئني  العربية  لكتاب  اللغة  استحقاق  يكون  كيف 

 ؟(BSNP)إمساعيل صيين اعتمادا على معيار 

للدكتور   .4 للناشئني  العربية  لكتاب  البيانية  اخلطوط  استحقاق  يكون  كيف 

 ؟ (BSNP)حممود إمساعيل صيين اعتمادا على معيار 

للدكت .5 للناشئني  العربية  لكتاب  والعيوب  املزايا  إمساعيل  كيف  حممود  ور 

 ؟ (BSNP)صيين اعتمادا على معيار 

 :أهداف البحث  الفصل الثالث 

 أما األهداف هلذا البحث وهو مما يلي: 

معرفة استحقاق احملتوى لكتاب العربية للناشئني للدكتور حممود إمساعيل  .1

 ( BSNP)صيين اعتمادا على معيار 

معرفة استحقاق العرض لكتاب العربية للناشئني للدكتور حممود إمساعيل   .2

 ( BSNP)صيين اعتمادا على معيار 

إمساعيل  .3 حممود  للدكتور  للناشئني  العربية  لكتاب  اللغة  استحقاق    معرفة 

 ( BSNP)صيين اعتمادا على معيار 
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معرفة استحقاق اخلطوط البيانية لكتاب العربية للناشئني للدكتور حممود   .4

 ( BSNP)إمساعيل صيين اعتمادا على معيار 

إمساعيل  .5 حممود  للدكتور  للناشئني  العربية  لكتاب  والعيوب  املزايا  معرفة 

 ( BSNP)صيين اعتمادا على معيار 

 فائدة البحث :   الفصل الرابع 

اعتمادا على أهداف البحث السابقة يرجو الباحث أن يكون استفادته 

غري   أم  مباشرة  العربية  اللغة  قسم  يف  سيما  ال  العلمية  كفاءة  استزاد  إىل  متد 

وناحية  النظري  ناحية  هي  ناحينت  إىل  تنقسم  البحث  هذا  وفائدة  مباشرة. 

 التطبيقي :

 النظري  .1

تط  (أ يف  سهما  البحث  هذا  يكون  عن  أن  واملعرفة  العلمية  كفاءة  وير 

 . حقيقة ووظيفة الكتاب يف التعليم خصوصا لكتاب اللغة العربية

عن  (ب باعتبار  اجليد  الكتاب  تأليف  يف  خدمة  البحث  هذا  يكون  أن 

 . معيار الكتاب وكذلك عن أهداف تعليم اللغة العربية
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األخرى   (ج والعلوم  الرتبية  قسم  يف  علميا  سهما  البحث  هذا  يكون  أن 

 ا يف قسم اللغة العربية للمجتمع.خصوص

 التطبيقي .2

الكتاب  (أ عن تصنيف  واملعرفة  للكاتب هي اخلربة  البحث  يفيد هذا 

 ( BSNP)اعتمادا على معيار 

الوطنية  (ب الرتبية  وزارة  إىل  اإلقرتاح  البحث  هذا  (  DIKNAS)يعطي 

يف تقويم كتب الدراسة اللغة العربية باعتبار    (DEPAG)ووزارة الدينية  

 ض منهج التعليم. على أغرا

الكتاب   (ج تصنيف  والباحثات يف  للكاتبني  اإلقرتاح  البحث  هذا  يعطي 

 باهتمام على معيار تصنيف الكتاب املوجود

أغراض   (د على  باعتبار  اجليدة  الكتب  خيرت  أن  واملعلمني  للمدسات 

 . التعليم
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 : اإلطار التفكريي  الفصل اخلامس 

للتعليم، ووسيلة تعليمية تربوية  إن الكتاب املدرسي هو املرتكز األساسي 

تعليمية   فئة  تستهدف  وفّنية  واجتماعية  ثقافية  خربات  حصيلة  تكون  منظمة 

الكتاب من السهل   تتوافق مع قدراهتم. تتدرج املعلومات داخل  حمددة  حبيث 

 إىل الصعب، وهتدف إىل ترقية مستوي كفاءهتم وخربهتم. 

  Masnur)مسنور مصلح  ى  كما رأللكتاب املدرسي تعريفات خمتلفة منها  

Muslich  ) الكتاب املدرسي هو الكتاب الذي يشمل على املادة املختارة    إىل أن

ورشدي   الناقة  كامل  حممود  وعند  كتابي.   بشكل  املعني  الدرس  اجملال  عن 

أحـمد طعيمة أن الكتاب املدرسي هو الكتاب الذي يشتمل على مـجمـوعة من  

ة أو  املعلومــات األساسية اليت تتوخي حتقيق أهداف تربوية حمددة سلفا، معرفي

لتدريس   منظم،  علمي  املعلومات يف شكل  وتقدم هذه  نفسحركية  أو  وجدانية 

 مادة معينة، يف مقرر دراسي معني، ولفرتة زمنية حمددة.  

الوطنية رقم   الرتبية  قانون شؤون  أن    1الفصل    2008سنة    2ثم قررت 

الكتاب املدرسي هو مصدر أساسي يستخدم يف املدارس االبتدائية واملدارس 
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املادة  املتو  فيه  يشتمل  الذي  ذلك  وغري  كجامعة  العليا  املدارس  وكذلك  سطة 

واملعارف   العلوم  واستيعاب  الكرمية  واألخالق  والتقوى  اإلميان  لرتقية  الدراسية 

على   والصحية  البدنية  والقوة  اجلمالية  والقدرة  وحساسية   والتيكنولوجي 

 األساس حبسب معايري التعليم الوطنية 

املدرس يف تعليم اللغة العربية    ا يستخدمهيتالوجودة  سية املاالكتب الدر

دكتور حممود إمساعيل " الذي ألفه  العربية للناشئني لغري الناطقني هبا"كتاب    منها

الكتاب يف بعض مدارس ومعاهد يف إندونيسي، يستخدم    هذا  صيين، يستخدم

  توسطةامل لصف السادسأكثرهم  من امدرس هذا الكتاب يف تعليم اللغة العربية 

 . للمدرسة العاليةحتى الصف التاسع 

الستيعاب املهارة  املادة املتنوعة    فسوف نرى إذا الحظنا إىل هذا الكتاب

واملهارة الكتابة  واملهارة  الكالم  واملهارة  األربعة    يشمل  االستماع  املهارات  مجيع 

  . ولكن يف هذا البحث سوف ننظر من كل فروع هل هذا الكتاب قد ويهدف

خاصة الرتبية يف إندونيسي وهبذا املعيار  الرتبيوي الوطين    صل مبعيارناسب ويتي
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بقدرة التالميذ واملدارس  قد يستوي  يف درس اللغة العربية  كانت قدرة التالميذ  

 األخرى.

الكتاب    كانت أن  لتعريف  الوطين  كيفية  الرتبيوي  مبعيار  هناك  مناسب 

هيئة   منها  اجليد  الكتاب  أداء  يف  الوطنيةمعايري  الرتبوية  كانت   .  (BSNP)  املعيار 

الوطنية الرتبوية  املعيار  إحدى    هيئة  يف هي  بالرتبية  يتعلق  ما  تقويم  يف  اهليئة 

 إندونيسي خاصة يف تقويم الكتاب املدرسي.

الرتبوية  و  املعيار  وفقا هبيئة  عناصر  بأربعة  اجليد  الكتاب  يفي  أن  جيب 

احملتوى    (BSNP)الوطنية   اللغة  استحقاق  العرض واستحقاق  ووهي: استحقاق 

البيانيةواستحقاق   الكتاب اخلطوط  أن  نرى  األربع سوف  االستحقاق  فبهذه   .

ومن استحقاق السابقة هناك .  (BSNP)هبيئة املعيار الرتبوية الوطنية  قد يناسب  

 عناصر كثرية من كل عناصر اليت سوف يشرح الباحث يف الباب اآلتي.  
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الب البيان صور  البياني  ولتوضيح  الرسم  الفكري السابق يف  احث اإلطار 

 اآلتي:

  
 كتاب العربية للناشئني للدكتور حممود إمساعيل صيين تعليم اللغة العربية

 استحقاق

 احملتوى 

 (BSNP)هيئة املعيار التعليم الوطين

 

 استحقاق

 العرض

 استحقاق

 اللغة 

 استحقاق

 اخلطوط البيانية 

 حتليل
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 : الدراسة السابقة  الفصل السادس 

الباحث قيادة واعتمادا  البحوث اليت يستخدمها  الدراسة السابقة  هي 

يف تطوير حبثه، فالدراسة السابقة والدراسة بعدها عندمها العالقة حبيث تثري  

أن   عرفنا  الباحث.وقد  به  سيقوم  الذي  البحث  هلذا  األساسية  األفكار 

سية للغة العربية كثرية جدا، وبعد قام الباحث  الدراسة عن حتليل الكتب الدرا

وجد   ذلك  وغري  الكهربة  وشبكة  املكتبة  يف  املتعلقة  الدراسات  عن  ببحث 

النواحي   بعض  يف  املستويات  وله  العلمي  بالبحث  املتعلقة  البحوث  الباحث 

 املعينة. فمنها مما يلي :

به  سيقوم  الذي  بالبحث  املتعلقة  البحوث  من  كثري  الباحث    وجد 

 :لباحث، وهي على النحو التايلا

تعليم   .1 يف  زكريا  أتشينغ  لألستاذ  امليسر  كتاب  "حتليل  رمحيت،  أمسي  أي 

قواعد اللغة العربية )دراسة نوعية وصفية("، رسالة املاجستري، جامعة  

 . 2018سونان غونونج جاتي اإلسالمية احلكومية باندونج،  
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املع  هيئة  هي  الرسالة  تلك  يف  املستخدمة  الرتبوية  النظرية  يار 

الوطنية،  ويف حتليل كتاب امليسر فصلها الباحثة تفصيال تابعة اخلطوات  

اليت وضعها هيئة املعيار الرتبوية الوطنية من صالحية املادة وصحة اللغة  

حتليل  يف  عموما  الكتاب.والنتائج  تصميم  تقديهما وصالحية  وصالحية 

دّلت الباحثة  إليه  وصلت  الذي  وتقوميه  الكتاب  معايري   ذلك  أّن  على 

بأنظمة   مالئمة  العربية"  اللغة  قواعد  تعليم  يف  "امليسر  املدرسي  الكتاب 

الوطنية   الرتبوية  املعيار  هيئة  احلكومة  أصدرهتا  اليت  املدرسي  الكتاب 

رغم ذلك لقد وجدت الباحثة بعض املعايري يف هذا الكتاب اليت مل تكن  

 مالئمة مبعايري الكتاب املدرسي اجليداألربعة. 

نظرية   على  القواعد  كتاب  بتحليل  تقوم  الرسالة  تلك  كانت  إذا 

للناشئني  العربية  كتاب  حتليل  الباحث  به  يقوم  البحث  فهذا  فحسب، 

 للدكتور حممود إمساعيل صيين على نظرية هيئة املعيار الرتبوية الوطنية. 

 

الذي   .2 العربية"  اللغة  "تعليم  العربي  املدرسي  الكتاب  "حتليل  قانتة،  أريزة 

املعيار  أ هيئة  الوطنية  الرتبوية  املعيار  هيئة  نظر  يف  د.هداية  الدكتور  ّلفه 
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إبراهيم   مالك  موالنا  جامعة  بكالوريوس،  رسالة   ،" الوطنية  الرتبوية 

 . 2018اإلسالمية احلكومية ماالنج، 

الكيفي  احملتوى  منهج حتليل  البيانات هو  لتحليل  املستخدم  املنهج 

األد باستخدام  كريندروف  الرتبوية  لكلوس  املعيار  هيئة  وّفرهتا  اليت  وات 

الوطنية. نتيجة تلك الرسالة دّلت على أّن الكتاب املدرسي "تعليم اللغة  

العربية" الئق لالستخدام يف املدارس، ألّن النسبة املئوية لصالحية حمتواه 

٪ نتيجة  على  عرضه    73,8حصلت  لصالحية  املئوية  والنسبة  )الئق(، 

)أقّل لياقة(، والنسبة املئوية لصالحية لغته    56,9حصلت على نتيجة ٪

٪ نتيجة  على  لصالحية    78,1حصلت  املئوية  والنسبة  جدا(،  )الئق 

 )اليق(. 62,9اخلطوط البيانية حصلت على نتيجة ٪

نظرية   على  القواعد  كتاب  بتحليل  تقوم  الرسالة  تلك  كانت  إذا 

للن العربية  كتاب  حتليل  الباحث  به  يقوم  البحث  فهذا  اشئني فحسب، 

 للدكتور حممود إمساعيل صيين على نظرية هيئة املعيار الرتبوية الوطنية. 
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على   .3 الثامن  للصف  العربية  للغة  املدرسي  الكتاب  "تقويم  النساء،  خري 

"، رسالة املاجستري، جامعة سونان غونونج جاتي  2013حسب املنهج  

 . 2018اإلسالمية احلكومية باندونج،  

الرسالة هو البحث النوعي بطريقة    نوع البحث املستخدم يف تلك

املكتبية.   الدراسة  هو  املستخدم  واملنهج  وصفية  نوعية  دراسة 

( مطابقة حمتوى الكتاب 1واإلستنتاجات احملصولة من تلك الرسالة هي )

وتدل على    86،5٪  منظور نت أدوات هيئة املعيار الرتبوية الوطنية بقدر

رشد  أدوات  عند  النتيجة  وأما  مطابقة،  فهي  درجة  طعيمة  أمحد  ي 

( مطابقة عرض الكتاب منظور  2وتدل على درجة مطابقة. )  ٪70،5

وتدل على درجة     61,1نت أدوات هيئة املعيار الرتبوية الوطنية بقدر ٪

٪ فهي  طعيمة  أمحد  رشدي  أدوات  عند  النتيجة  وأما     60مطابقة، 

( مطابقة لغة  الكتاب منظور نت أدوات  3وتدل على درجة مطابقة. )

٪هي بقدر  الوطنية  الرتبوية  املعيار  مطابقة    96,8ئة  درجة  على  وتدل 

وتدل   77,7جدا، وأما النتيجة عند أدوات رشدي أمحد طعيمة فهي ٪

 على درجة مطابقة. 
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نظرية   نظريتني، مها  بتحليل الكتاب على  تقوم  كانت تلك الرسالة 

ي البحث  الرتبوية الوطنية.  فهذا  قوم  رشدي أمحد طعيمة وهيئة املعيار 

للدكتور حممود إمساعيل صيين   للناشئني  العربية  كتاب  الباحث حتليل  به 

 على نظرية هيئة املعيار الرتبوية الوطنية. 

عزيز مزين، "كتاب اللغة العربية لرتبية حمّمدية اإلبتدائية واملتوسطة للصف  .4

حادية عشر وثانية عشر )حتليل  على نظرية هيئة املعيار الرتبوية الوطنية  

(BSNP)  رسالة لنيل املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية احملمدية بسوراكرتا .

 . 2017سنة 

اإلبتدائي   التعليم  جملس  صدره  الذي  املدرسي  الكتاب  هل 

معايري   هيئة  معايــري  أو  شروط  استوفر  قد  حممدّية  جلمعية  واملتوسط 

وهو بيان معايري اربعة. ولكن تركز الباحث البحث    BSNPالتعليم الوطين 

إمساعيل  ال حممود  للدكتور  للناشئني  العربية  كتاب  عن  حتليل  هو  يوم 

 صيين.

يف  .5 االختبارات  استعداد  لدورة  املقروء  فهم  النساء،"كتاب  خري  مسية 

اللغة العربية لغري الناطقني هبا )دراسة تقوميية بنظرية هيئة املعيار الرتبوي  
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غونو  سونان  جامعة  املاجستري  رسالة  ماكي("  ونظرية  جاتي  الوطين  نج 

 . 2019اإلسالمية احلكومية باندونج،  

كانت تلك الرسالة تقوم بتحليل الكتاب على نظريتني، مها بنظرية  

هيئة املعيار الرتبوي الوطين ونظرية ماكي. فهذا البحث يقوم به الباحث  

نظرية   على  للدكتور حممود إمساعيل صيين  للناشئني  العربية  كتاب  حتليل 

 الرتبوية الوطنية. هيئة املعيار 

بناء على دراسة البحوث السابقة أن حبث كتاب العربية للناشئني  

للدكتور حممود إمساعيل صيين )دراسة تقوميية بنظرية هيئة املعيارالرتبوي  

ألجل  وحمتاجا  مهما  البحث  هذا  ويكون  أحدا،  يبحث  مل  الوطين( 

 املعرفة. 


