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 الباب األول 

 مقدمة 

 

 ديد مصطلحات البحث أ. حت

على   العلمية  للحصول  الرسالة  فهم  يف  الباحث  ولتسهيل  واضحة  قدم  يف  ، صورة 
هي   العلمية  الرسالة  هذه  وموضوع  العلمية.  الرسالة  موضوع  هبذا  التعاريف  شرح  الباحث 

إنتان  " رادين  جبامعة  اجلامعة  معهد  لطلبة  املقرر  سهلة  عربية  اإلسالمية  حتليل كتاب 
 ". احلكومية بلمبونج 

 التحليل  . 1
حّلل  التحليل  إىل    ، مصدر  الشيء  ورّد  أجزائه  إىل  الكّل  تقسيم    عناصره عملية 

هبذا املوضوع التحليل على كيف  أ  1. تفكري حتليلي  للغة  جودة احملتوىما  العربية    الكتاب 
اجلامعة  مبعهد  استعمل  بلمبو   إنتان رادين    جامعة  الذي  احلكومية  مرحلة  اإلسالمية  نج يف 

2019/2020 . 
 تعليمي الكتاب ال . 2

 a book that treats a subject comprehensivelyهي  تعليميالكتاب ال

  and is used by students as basis for study .2   
 
 
 

 
عمر   1 احلميد  عبد  خمتار  أمحد  األوىل  د  الطبعة  املعاصرة،  العربية  اللغة  معجم   ،

 . 550( ص 1424)املتوىف: عامل الكتب، 
2 Zulhanan، Teknik Pembelajaran BAHASA ARAB INTERAKTIF ، ed. oleh 

Slamet Rahayu، 1 ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada، 2014)، hlm 150. 
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 عربية سهلة  . 3
اسم هي  سهلة  اجلامعة اللغة  عليم  ت  كتاب ل  عربية  مبعهد  رادين    جامعة   العربية 

احلكو   إنتان بلمبونج.  اإلسالمية  الكتاب    كانو مية  علىهذا  لتعليم  امل  يشتمل  التعليمية  واد 
 .والقراءة املهارة الكتاب  يف  اللغة العربية

 الطلبة  . 4
تلميذ يطلب العلم يف مرحليت التعليم    ، الطلبة مجع طالب من طلب،  اسم فاعل 

واجلامعية.  تلميذ  3الثناوية  البحث،  هذا  اجلامعة ي  ويف  مبعهد    ن تا إنرادين    جامعة  سكن 
 اإلسالمية احلكومية بلمبونج. 

 معهد اجلامعة  . 5
اجلامعة   امل  إنتان رادين  جامعة  معهد  هي  بلمبونج  احلكومية  سسة  ؤ اإلسالمية 

رادين  يعلتال اجلامعة  حتت  قام  بلمبونج.   إنتان مية  احلكومية  اجلامعة  ح ووضع    اإلسالمية  ول 
امل   إنتانرادين   وهذه  بلمبونج.  احلكومية  عند    مؤسسة   من   ىاحد هي    ؤسسة اإلسالمية 

و مب  تعليمال الكالسيكي.  ومعهد  احلديث  املاللغة  عهد  هبذه  الكتب    ؤسسةالعربية  فهم  على 
 فهم الكتب العربية الكالسيكية. ل كل من الطلبة يلزم أن يستطيع  العربية الكالسيكية. و 

 

 البحث   ة ب. خلفي

فرستوواق  4. لطالب   تعلمال  صادر مهو    مي التعلي  الكتاب   الال  ، ل    مي ليتع كتاب 
  ب لطالا  ستخدم او   يف منهج الدراسي  ولوية الكفاءات األ   من  ت نزل  يت ال  واد التعليميةاملهو  

التعليميو   5. لتعلم كتاب    الكتاب  الؤ ملستخدم  مهو  عند  تعليمسسات  يف    التعلمية 
 

خم 3 أمحد  عبد  د  عمر تار  األوىل  احلميد  الطبعة  املعاصرة،  العربية  اللغة  معجم   ،
 . 1407( ص 1424)املتوىف: عامل الكتب، 

4 Roviin, ‘Analisis Buku Teks Al ‘Arabiyah Li Al Nasyi’in Karya Mahmud 

Ismail Shini, Dkk’, Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 10.10, 

2018, hlm 36. 
5   Moh. fery Fauzi and Irma anindiati, E-Learning Pembelajaran Bahasa 

Arab, 1st edn (Malang: UMM Press, 2020), hlm 46. 
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.  حسبمحركهم فكعلم  امل قامولكن  التعلمعند  ولويةاأل صادرمكعلم ليس  امل  قاماملدارس. 
 . التعلم صادرمعلق مب   التعلم عند خفاق النجاح واإل كانو 

هذا   اليت  املؤسسات    كانت  ،العصريف  العربية  تألفالتعليمية  اللغة  كثري    كتب 
بدأ جدا اجلامعة  من   .  إىل  اإلبتدائية  متنوعةاشكأ   هناك   ، املدرسة  حيث   ل  قدرة    من 

 . اأو خاص ا اللغة العربية عام نيبت  ، كثري منهمو طلبتهم. 

ال   هذا  ا ي   ،حث بيف  حتليل  لباحثرّكز  ل  كتاب  عن  العربية    ياجلامع  مستوىلاللغة 
اجلامعة.  ملأو   يوم  ،حجتهو عهد  تعايل  هللا  ليعبد  املسلمني  من  لغة  هي  العربية  اللغة    ا ألن 
والقرآن الكرمي.    ي ين اإلسالمدّ ال  فهم اللغة العربية ل  املسلمون  و علمت أن    لزم   ، ذلك. ولتا وليل

تعايل يف كتابه    من عبد هللا ما  كلعرفت    القرآن ابللغة العربية كينزل   اراده. كما قال هللا 
 . الثانية سورة يوسف اآلية  يف  الكرمي

ٓ اَنْ َزْلٰنُه قُ ْرٰاَّنا َعَربِيًّا لاَعلاُكْم تَ ْعِقُلْونَ   ( 2: 12﴾ ) يوسف/ 2 :  ﴿ِاَّنا

بلمبونج  معهد    هناك احلكومية  اإلسالمية  إنتان  رادين  اجلامعة  معهد   يف  وهو 
بلمبونج  إنتانرادين  معة  اجاجلامعة   احلكومية  درس    أصبح و   ،اإلسالمية  العربية  اللغة  درس 

فيه العربية    تعلمويأن    ب الطال  يلز و   ، ا واجب  اجلامعة    ميتعل يساعد  لاللغة  يف  العربية  اللغة 
 اإلسالمية احلكومية ملبونج.  إنتان رادين 

اجلامعة  ا  ، السابقة  املراقبةمن  و  معهد  سهلة  "  كتاب ستخدم  لطلبة  املقرر  عربية 
اجلامعة ملبونج  معهد  احلكومية  اإلسالمية  إنتان  رادين  العربية   "جامعة  اللغة  تعليم    ، عند 

قام  كوَّنت يف الكتاب امل. و اللغة العربية  يف ة قراءالو  ة كتابال البيعلم الطل  كتابف الدهيو 
اإلمال على   املخرتات كما    ية والنحو   صرفوال   ئيةقواعد  متهيد   بني قد  واملوضوعات    يف 

هو  و   الكتاب. الكتاب  اجلامعة    ،ديداجل  كتابالهذا  معهد    إنتان رادين  جامعة  واستخدم 
احلكومية   سنة  لمبونج  باإلسالمية  و 2019منذ  الباحث  ، لكن.  عرض    يف   النقصان  وجد 

يوجد  املواد مل  وهي  للرتبية،  الوطنية  التقرير  هيئة  نظرية  قالت  تعليمي كما  مرشد    لكتاب 
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املصطلحات  وقائمة  الكتاب   واملراجع   املعلم  التقرير    6. يف  هية  قيل  من  السابقة  الرأية  إن 
واملراجع. املصطلحات  وقائمة  املعلم  مرشد  هناك  الكتاب  يف  لزم  للرتبية،  وجد  و   الوطنية 

البني  اإلختالف   عرضه   اآلخر كتاب  الو   كتابهذا    الكتاب   ض عب   تستعملاقد  و .  يف 
الوحدةن لاب الفروع  وال  ظام  املنف  هوو نظام  اللغة  لن  أيل  صنظام  علم    7. خمتلف  كتاب كل 

الكتاب    ستعملا  ولكن  مجعي.بهذا  الكتاب    نتكوّ ،  ذلكأما  و   نظام  مواد  بهذا  ثالث 
   اإلمالء والصرف والنحو. هي خمتلفة 

امل  إىل  الكتابتاج  ي   ،يد اجل  كتابال  ليكون   قسمؤلف  أهل  عينة.  املالعلم    من 
ف  اللغةكتاب  إذا   أهل  مؤلفالعربية  عبد    قال ا  ية. كمالعرب   اللغة  من  حمبيب  يف  حسن  متان 

أن  ي  ، الوهاب  أن  ي و 8الكتب.   أتليف منهج الفكر عند    ستخدم املؤلف يلزم  هتم املؤلف  يلزم 
املقروئية   عناصر  عوامل  يف  الكتاب   اللغوية  ترتيب  و .  عند  ديل  هي كل    ،الخعند  املقروئية 

على    معلقاليت    عوامل القارء  للغ   تمّ ي و   9. هقراء  ماابلنجاح  العربيةالكتاب  مهارات    ة  على 
و  الكتابة(  ومهارة  القراءة  ومهارة  الكالم  ومهارة  اإليتماع  )مهارة  اللغوية    عوامل اللغوية 

و امل) و األفردات  و السوات  و الداللة  اللغوية. الرتكيب(  املذكورة املتصل  يو   10تدريبات  هارات 
ال قواعد  اللغامل  تناسبو   11. يةوالنحو   صرفمع  ال  والبناء  ى احملتو   معة  وي هارات    لغة كتاب 

 العربية. 

 
 الدليل يف امللحقات  6

7 Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, 1 ed. (Bandar 

Lampung: CV. ANUGRAH UTAMA RAHARJA, 2017), hlm 57. 
8 Muhammad Zaenuri, “Analisis Buku Ajar Belajar Membaca Kitab Kuning 

Metode Ibtida’i Karya Mujahidin Rohman,” Arabia,  11.11  (2019), 191, hlm 192. 
9 Dewi Kusuma, “Analisis Keterbacaan Buku Teks Fisika SMK Kelas X,” 

Jurnal Pendidikan Fisika dan Sains (JPFS), 1.1 (2018), 14-21 , hlm 16. 
10 Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya, 1st edn 

(Bandar Lampung: CV. ANUGRAH UTAMA RAHARJA, 2017), hlm  53 . 

القواعد     11 تعليم  يف  التصريفية  واألمثلة  األجرومية  استخدام كتب  أعيون،  قرة 
فسوروان،   السلفي  احلكمة  دار  بعهد  العربية  العربية اللغة  تعليم  قسم  البيان  العلمية  ،  جملة 

 .  226(، ص 2016)  9،1
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نسوتيون  قال  املهمة    تشتمل  ،كما  الكتاب لالعوامل    مستوىوهي    اجليد  رتتيب 
املادة  و صعوبة  صعبة ،  إىل  سهل  املادة  من  أ اجلالدرس  و   ،بدأ    القادم   الدرس   من   صعبديد 

حيت   والتجربة  العلم  على  و   تشتمل بناء  املادة  قدرة    التناسباستمرارية  رغبة  و مع 
عاموعرضت    12ب. الطال  .  ب لطال  البسيطةاللغة    تستخدماو   ،واستمراري   ا بعضهم 

 . ها دوام  ىولكن من حمتو  ، اشكله من  تالعربية ليسللغة كتب جودة ال تعرفلو 

لتحليل   عوامل  أربعة  الوطنية    جودة هناك  التقرير  هيئة  عند  التعليمي  الكتاب 
و   صالحية و   عرضال  صالحية و   ى احملتو   صالحيةوهي    للرتبية،   13. شكل لا  صالحية اللغة 

أربع   قام و  ماكي   عوامل   ةعلى  فرنسيس  وليام  امل  عند  اختيار  و و امل  تدرجو   واد وهي    ض ي عر تاد 
 14اد. و امل تكرار اد و و امل

يّلل  يريد  ،ة سابقال  ت البياَّن  ومن سهلة    كتاب  باحثال   أن  لطلبة  املقرر  عربية 
اجلامعةم أربع  إنتانرادين    جامعة  عهد  من  بلمبونج  احلكومية  يعين    اتصالحي  اإلسالمية 

 . الشكل صالحية احملتوى وصالحية العرض وصالحية اللغة وصالحية 

 

 البحث  ركيزج. ت

عن  البحث  الباحث  املحتليل    ركز  تعليميل  وادجودة  اس  كتاب    ت تخدمالذي 
اجلامعة   احلكومية    إنتانرادين  جامعة  معهد  أربع  ب اإلسالمية  من    وهي  صالحياتلمبونج 

 . شكل لحية اللغة وصالحية اوصالحية العرض وصال ىاحملتو صالحية 

 
12 Cahya Edi Setiawan dkk, “Telaah Bahan Ajar Bahasa Arab ‘AYO FASIH 

BERBAHASA ARAB’ Madrasah Aliyah Kelas XII Karya Hasan Saefullah (Tinjauan 

Materi Berdasarkan Teori Mackey),” Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab IV, 

2018, hlm 226. 
13 Masnur Muslich, TEXT WRITING BOOK, Dasar-Dasar Pemahaman, 

Penulisan, Dan Pemakaian Buku Teks, 2nd edn (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 

2010, hlm 291-292 . 
14    Toni Pransiska dan Syamsuddin Asyrofi, PENULISAN BUKU TEKS 

BAHASA ARAB Konsep, Prinsip, Problematika, dan Proyeksi (Yogyakarta: Ombak, 

2016), hlm 25. 
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 البحث   مشكلة د. 

سهلة  كتاب ل  واد امل  جودة كيف   . 1 اجلامعة    املقرر   عربية  معهد  رادين  جامعة  لطلبة 
بلمبونج   إنتان احلكومية  أربع    اإلسالمية    ى تو احمل  صالحية يعين    صالحياتمن 

 ؟   صالحية الشكلو   ةلغ صالحية ال و   عرضصالحية ال و 
هي   . 2 جامعة  ر ع   كتابل  النقصان و   املزاي ما  اجلامعة  معهد  لطلبة  املقرر  سهلة  بية 

 ؟  اإلسالمية احلكومية بلمبونج  إنتان رادين 
 

 ه. أهداف البحث 

رادين  عربية سهلة املقرر لطلبة معهد اجلامعة جامعة    كتاب لد  واامل  جودة   ف لوص . 1
 اإلسالمية احلكومية بلمبونج  إنتان

و   لوصف  . 2 لطلبة    كتابل  النقصاناملزاي  املقرر  سهلة  جامعة  عربية  اجلامعة  معهد 
   اإلسالمية احلكومية بلمبونج  إنتان رادين 

 

 بحث . فوائد الو

 حبث النظرية  . 1
يعطي   البحث  هذا  يكون  يف  أن  واخلربات  واملعارف  واملعلومات  املعلومات 

 كيفية تصميم وحتليل الكتاب التعليمي اجليد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. 
 قية يتطبال . 2

يك . أ أن  البحث  للمعلم،  هذا  مناسبا  ون  مراجعا  التعليمي  الكتاب  توفري 
 املرجوة. اجلودة واملنهج املستخد وللوصول ابلطلبة إىل األهداف 
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التعليمي، . ب الكتاب  التقي  ملرلف  يكون  الكتاب    مي يأن  أتليف  يف  مفيد 
 التعليمية اجليدة يف املستقبل. 

النعليم . ج الكتاب  تقدمي  يف  تدريبا  البحث  هذا  يكون  أن  على  للباحث،  ي 
لل اجليدة  التعليمي  الكتاب  معايري  لتحديد  اخلصوص  اللغة  وجه  تعليم 

 العرية. 
 

 الدراسات السابقة   .ز

 : أما الدراسات السابقة املتعلقة هبذا البحث فيما يلي  

ال ال . 1 الكتاب  املواد  حتليل  مبوضوع  هداية  نور  من  العلمية  "التعبري    تعليميرسالة 
الناطقني   غري  من  للمبتدئني  السنة  املوجه  حممود  حممد  طه  أتليف  ابلعربية" 

سومرتا يف  1984 احلكومية  اإلسالمية  اجلامعة  للبنات  اجلامعة  معهد    . الشملية    
ملعرفة    دفهت الرسالة  و وادهم   يفخاصا    كتابال  جودةهذه  إن.    واد م   نتائجه، 

ومناسب  جيدة  وتدريباهتا    ة أسئليعين  ه  مزايو .  تعليميكتاب  عيار  ممع    ةالكتاب 
ه يعين أقل من القواعد اللغوية  عيوب وإما    ،قدرة الطلبة   مع  ادهتا مناسبة متنوعة وم

العالية.   لطلبة  أسهل  احلاضرمرادف و ومادته  البحث  مع    ، هحبث  فده يف  يعين    ها 
 15العربية.  لغةكتاب لوصف جودة ال

مبوضوع  ال . 2 صاحل  رسالن  حممد  من  األطروحة  أبو    تعليمرسالة  مبعهد  العربية  اللغة 
الوصفية القيمية.  هذا البحث هو حبث  امعة حممدية سوراكرات.  بكر الصديق اجل

هو   الصديق  بكر  أبو  اليت    مؤسسةمعهد  لغة    ت ستخدماالعالية  العربية  اللغة 

 
ال  15 الكتاب  املواد  حتليل  هداية،  املوجه    تعليمينور  غري  التعبري  من  للمبتدئني 

يف معهد اجلامعة للبنات اإلسالمية    1984الناطقني ابلعربية أتليف طه حممد حممود السنة  
احلكومية   اإلسالمية  جامعة  العربية  التعليم  قسم  العلمية  رسالة  الشملية،  سوماترا  احلكومية 

 . 2018سوماترا الشملية،  
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  حسبد اللغوية فوااملمن ليس   ية التعليم واد م  نّ إ  ،. بناء من حصل البحث يومية 
يف ولكن   هناك اإلسالمية.    وادم  الكتاب  يوجد  ذلك،  يف    وأما  مرحلة  مشكلة 

لطال   يكون  هي  2016/2017 رادف مع  املو .  ة العالي  باللغة العربية لغة الثاين 
 16اللغة العربية يف معهد اجلامعة.  عن حتليلهي البحث احلاضر 

مبوضوع  ال . 3 الصديق  الدين  مجال  من  األطروحة  مبهعد    التعليمشكل  رسالة  العربية 
مسارانج )الدراس    التعليم ة الوصفية شكل  اجلامعة ويل سوجنو اإلسالمية احلكومية 

مناسب   النظرية العربية  أرين(   مع  ع  هدف ي  . رجهاد    جودة حتليل    ن البحث 
و   مؤسسةيف    التعليم التعلم  النظرية  النواحى كمثل  أربع  من  البناء    فده املذكورة 

التعليم.  و  بيئة  وإدارة  التعليم  مجلة  احلاضر  بناء  البحث  مع    لبحث اهو  ومرادفه 
يف مهعد اجلامعة ويل سوجنو  مل يوجد  بيد أن،  اجلامعة.    التعليم العربية مبعهد  عن

 17العربية اثبتا لتعليم العربية. للغة   تعليميكتاب ال ال اإلسالمية احلكومية مسارانج
ال اجمل . 4 مبوضوع    علميةلة  فرنسيسكا  توين  املدرسىمن  املعاصرة    كتاب  العربية  اللغة 

وتنفيد  وبناء  شكل  ابلعربية:  الناطقني  حتليلحث  الب  هدفي.  لغري    جودة  عن 
امل   علىالكتاب   اختيار  هي  مكي  و و امل  تدرجو   وادنظرية  و و امل  عرضاد    تكرار اد 

  18مع نظرية مكي.  استو و   اجليد كتاب ال  هو صل من هذا البحث احلاد. و امل
ماجمل . 5 من  العلمية  اللغة  مبوضوع    كرجي و لة  التعليم  واملادة  الرسالة  شكل  حتليل 

يف   املدرسىالعربية  امل  كتاب  واحملدروس  العربيةفردات  ياداثت    بحث ال  فد ه. 
خاصا يف    املزاي هو يوجد كثري من    هيف كتاب املذكور.حصل   املزاي وعيوب ملعرفة  

يبلغه اليت  الرسالة  عامال أين    ، حمتوى  الطلبة.    اومعروف  اباب  من  حاجة  ويتم  مع 

 
16   Muhamad Roslan Saleh, “Pembelajaran Bahasa Arab di Ma’had Abu 

Bakar As Shiddiq Universitas Muhammadiyah Surakarta,” Tesis Pascasarjana 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, 1–19. 
17 Jamaluddin Shiddiq, “MODEL PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI 

MA’HAD AL-JAMI’AH UIN WALISONGO SEMARANG (STUDI DESKRIPTIF 

MODEL PEMBELAJARAN BAHASA ARAB SESUAI TEORI RICHARD 

ARENDS),” Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016. 
18 Toni Pransiska, “BUKU TEKS AL-LUGHAH AL- ‘ ARABIYAH AL-

MU’ ĀSHIRAH BAGI PENUTUR NON ARAB : DESAIN , KONTRUKSI DAN 

IMPLEMENTASI,” Jurnal Al-Fikra, 17.1 (2018). 
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والقرائة   والكالم  اإلستماع  من  اللغوية  مهارات  من  كل  املذكور  الكتاب 
 19ة. والكتاب

مبوضوع  اجمل . 6 فيزي  وأمحد  سوهارتو  توتو  من  العلمية  يف  لة  النحو  األخطاء  حتليل 
العالية   كتاب  اإلسالمية  جبامعة  حتليل    دفهت.  العربية  عن  ملعرفة  العلمية  اجمللة 

مهري يف تتبيق اإلستماع والكالم َّنشرة بتنمية اللغة املركزي    كتابالاألخطاء يف  
سورا   مؤسسة  احلكومية  البحث  وتركز  كرات.  اإلسالمية  األخطاء  ل هذا  تصلح 

وأما   ب  املرادف النحوية.  الكتب  أغراض  يف  يعين  احلاضر  البحث    كتاب مع 
 20. امعة العربية لطلبة اجل

البحو و  أنّ   ندع   ،السابقة  ثمن  البحث    الباحث  السابقة،  مع  تلف  خم هذا  البحوث 
املوضوع   هذا  الباحث  لطال  وهو واختار  املقرر  سهلة  عربية  اجلامعة  حتليل كتاب  معهد  بة 

إنتا  رادين  على  جامعة  بلمبونج  احلكومية  اإلسالمية  الوطنية  نن  التقرير  هيئة    للرتبية ظرية 
   .  ووليام فرنسيس ماكي 

 

 البحث   يةمنهج.  ح

 ونوعه  البحث   مدخل . 1
هو   البحث  مجع  منهج  معني. دهبالبياَّنت  أسلوب  وفائدة    رأى   21ف 

أريكونتو  ال  نّ إ  ،سوهرسيمي  هو  منهج  البحث. و الفكر،    إجراء بحث  لصناعة    22عمل 
على    توأسس البحث  نوع املهذا  الكيفي.  البحث  .  كتب املبحث  الالبحث    هذا  دخل 

 
19 Mukroji, “Analisis Desain Pesan dan Materi Pembelajaran Bahasa Arab 

dalam Buku Ajar Duruus Al Mufradaat Wa Al Muhaadatsaat Al ‘Arabiyah,” Jurnal 

Kependidikan, 1.1 (2013), 64–79. 
20 Toto Suharto dan Ahmad Fauzi, “Analisis Kesalahan Sintaksis Dalam 

Buku Teks Bahasa Arab Untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,” Arabiyat : 

Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban, 4.1 (2017), 20–37. 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 2. 
22 Asep Saiful Hamdi dan E. Bahrudin, Metode Penelitian Kuantitatif 

Aplikasi dalam Pendidikan (Yogyakarta: CV. BUDI UTAMI, 2014). 
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تنوعة يف مكتبة مثل واثئق وكتب  امل ستخدم جلمع األخبار والبياَّنت  امل  بحثال   وهاملكتب  
الق  وكتب  وغري  وجمالت  بتحليل   كتب امل  بحث ال  إن   23. ذلكصص  البياَّنت  .  وصفية   فّسر 

بتحليل وصفية.    نهائىستخلص حصول ال حتليلها الالبياَّنت بنظامية ومتوافق. مث  مجع    بدأ
 تها. أخبار وأنباء والبياَّنت مناسبة مع حقيق  هنايته وكان

 
 البياانت  مصادر . 2

  24. ة الثناويو   ولويةصادر البياَّنت األومها م مكتب  بحث ل  هناك مرجعان بيانتان 
األ . أ هي    ولويةالبياَّنت  البحث  هذا  سهلة  اب كتيف  معهد    املقرر   عربية  لطلبة 

 اإلسالمية احلكومية بلمبونج.  إنتان اجلامعة رادين 
و   ة الثناوي  البياَّنت  .ب  الواثئق  هي  البحث  هذا  و اجمليف  واملقالة  العلمية  رسالة  اللة 

أو   و  العلمية  السابقة  البحث.هب  متصلةكتب  الالدراسة  مسلخ    ذا  ماسنور  كتاب 
Text Book Writing  مشس للغة    أتليفشريف  أدين  ال  وكتاب  التعليمي  الكتاب 

   العربية. 

 

 مجع البياانت  لوبأس . 3

الو ال  الباحث   يستخدم  البحث   ةئق اث دراسة  هذا  يف  البياَّنت  الدراسة  جلمع   .
البحث.    تصلةامل  ئقة اثو ال   هي  ةئق اث الو  حتليل  كة  كتوباملالبياَّنت  تكون  و مبوضوع  عن  دليل 

 اإلسالمية احلكومية بلمبونج.  إنتانعة رادين لطلبة معهد اجلاماملقرر  عربية سهلة   كتاب

 

 

 
 

23 Milya Sari, ‘Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian 

Pendidikan IPA’, Jurnal NATURAL SCIENCE, 6.1 (2020), hlm 43.  
24 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 308. 
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 حتليل البياانت أسلوب  .  4

جد البياَّنت  ابشكل منهجي، وتو  رتتيب ال  عملية   و حتليل البياَّنت عند بوغيان ه
و  املقابلة  و   ةالحظ امل من  األخر و املامليدانية  يستطيع  ،ى اد  احلص   فهمهاعلى    حيت  ل  و وتبلغ 

 25الكثرية. معات تإىل اجمل 
حمتواها. كما  ى احملتو تحليل  ال   حث لبا   ستخدموا حسب  البياَّنت  حتليل  يعين   ،

أن   روسالن،  رشادي  احملتو ال قال  البياَّنت   وحتليل   أسلوب   ي ه  ى تحليل  و   مجع    اثئق على 
ومنهجية.   تبحثل مبوضوعية  الواثئق  حمتويت  من  احملتو   ،ذلك ول  26املعلومات  هي    ىحتليل 

 الكتاب.  ترتيبد واجملتمعات عن   صور حال الباحثي الذي  جهد ليبني حمتوى الكتاب 
البياَّنت  وب الباحث  مجع  فاحملتاجة كاملة عد  املوجودة    يحلل،  البياَّنت  الباحث 

 عند مذهب ميلس وهوبرمان مكما يلي: 
 البياَّنت   ختفيض . أ

لتحلي  الباحث  تؤديه  الذي  حتليل  هو  البياَّنت  وتركيز    لختفيض  واختيار 
ادوه اآلخر  االختصار  إىل  البياَّنت  وترتيب  عند  ف  ومثبات  مصورة  لذي 

 27  . الباحث
 البياَّنت  عرض . ب

البياَّنت.   عرض  هي  التالية  اخلطوة  البياَّنت،  ختفيض  البياَّنت  ع بعد  رض 
  هو مجع البياَّنت الاليت تعطي االمكان االنسحاب اخلتصار وخذ التحرك

ويف هذا البحث ستعرض الباحث البياَّنت بنظام اخلاص على   28البحث. 
ا سهلة  عربية  اجلامعحتليل كتاب  معهد  لطلبة  إنتان  ملقرر  رادين  جبامعة  ة 

 
25 Ibid, hlm 334. 
26 Rini Dwi Susanti, ‘Studi Analisis Materi Ajar “Buku Teks Pelajaran“ 

Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab Di Kelas Tinggi Madrasah Ibtidiyah’, Arabia, 5.2 

(2013), hlm 204. 
27 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2010). Hlm 43. 
28 Ariesto Hadi dan. A.A Sutopo, Terampil Mengolah Data Kualitatif 

Dengan NVIVO (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm 26. 
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بلمبونج  احلكومية  وهيئة    اإلسالمية  ماكي  فرنسيس  وليام  نظرية  على 
 التقرير الوطنية للرتبية. 

 اخلالصة  . ج
وعرض بعد   بعدهاالبياَّنت    ختفيض  صناعة    باحث ال  عمل  فحطوة 

الاخلالصة كمرجع  واثئق  أبرى  املوجودة  البياَّنت  صناعة  ل   باحث . 
حتليل  ذلكلو .  اخلالصة التعليمي ،  مبعهد    الكتاب  للطلبة  سهلة  عربية 

رادين   من    إنتاناجلامعة  الواضحة  الصورة  يف  بلمبونج  احلكومية  اإلسالمية 
و   صالحيةو   عرض ال  صالحيةو   ى احملتو   صالحية َّنحية     صالحيةاللغة 
 . الشكل

 

 م البحث  ا. نظط

الرسالة،  و   الصور  ظهرتل  هذه  يف  البحث  البحث  نظا   باحثال  رتبمشكالت  م 
 كما يلى. 

على   أوال  املوضوع    قام  موافقة  صفحة  ورسالة  البحث  تصديق  وملخص  ورسالة 
وحترير و   الباحث   وترمجة  شكر  اجل  وفهرش   كلمة  وقائمة    دول وقائمة  الصور  وقائمة 

 . امللحقات 

 أشجار املشكالت يف مخسة األبواب، وهي:  قام على  نيا اث 

األول  ال  في قدمةاملباب  وجد  األ التصم   ها،  مثل  ولوية يم  حتديد    لبحث 
البحث   البحث  البحث  خلفية و مصطلحات  وأسئلة  البحث  البحث   أو   وتركيز  هذف 

 م البحث. تنطيالبحث و  ية وفوائد البحث ودراسة السابقة ومنهج

الثاينال  النظري  باب  ابإلطار  الباب  هذا  الباحث يف  العربية    قدم  اللغة  تعليم  عن 
 . العربيةاللغة  كتاب املدرسىيف اجلامعة و 
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الثالث ال  البياَّنت   باب  عرض  عن  الباحث  املقرر    "   كتاب ل  قدم  سهلة  عربية 
رادين   اجلامعة  مبعهد  بلمبونج    إنتانلطلبة  احلكومية  منتكوّ و ،  " اإلسالمية    معلومات  ن 

و  و   أليف الت  خلفية الكتاب،  و   مكوَّنت الكتاب،  ووصف  لفؤ امل   ترمجةالكتاب  الكتاب  ة 
 . وحدات الكتاب

لطلبة    املقرر  "عربية سهلة   كتاب  لنتائج البحث ومناقشة    قام على  باب الرابعال 
رادين   اجلامعة  بلمبونج"   إنتانمبعهد  احلكومية  ماكي    اإلسالمية  فرنسيس  وليام  نظرية  على 

 . هيئة التقرير الوطنية للرتبيةو 

 . التوصيات واإلقرتاحاتو  اخلالصة  على  قام  باب اخلامس ال 

 . قاتامللحاملراجع و  قام على اثلثا  
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 باب الثان ال

 النظري اإلطار  

 

 املستوى اجلامعي تعليم اللغة العربية يف   . أ
اللغة العربية هي لغة أجنبية اليت    29. عاملا  ب طالال  يكون لاملعلم    جهد  التعليم هو 

إذن، تعليم اللغة العربية هي العملية  .  ة يف الشرق الوسط، ويف اندونيسيا كلغة الثاني  تولد
 الكتابة.  و أفهم اللغة العربية يف اللسان ل ن اإلنسا صنع ي

اجلامعات  كان   حي  يف  العربية  اللغة  تعحالني تعليم  مها  علم  كالالعربية    اللغة   لمي، 
ل  اآللة  الكثرية  فهموكاألهداف  اللغة    تلزم و   30. العلوم  درس  تتعلمو  أن  اجلامعة  يف  الطالب 

مفتاح  إن.  العربية دون  و اليت كثري ابللغة العربية.  ي  ملفهم علوم الدين اإلسال  االلغة العربية 
 . كتب اللغة العربية إال قسم اللغة العربية   لفهم بالطال  تعّسر سي ف ،درس اللغة العربية 

العربية االجد  يو و  اللغة  تعليم  بني  مثل    األخرى  دارس ملواامعة  اجل  يف  ختالف 
و امل اإلبتدائية  و املدرسة  اإلعدادية  الثناوية.  املدرسة    عوامل   ةثالث ى  لع  ختالفاالقام  و درسة 

العربية يف اجلامعات  للغة   يةواد التعليم املوأما    31. ية لتعليماواد  املحمتوى  ف والبيئة و داهل  وهي
على  املواد    قامت  بعض  والبالغة.  املعجمية  والدراسة  والنحو  والصرف  األصوات  علم 

تعلم  الفروع.    الطالب   املذكورة،  يف اللغة  تعليم  كان  بنظام  خمتلف    يعام اجل  املستوى   العربية 
العربية   مع اللغة  املستوى  تعليم  التعل العربية    للغةا   تستخدماوهو    ثناوىيال  يف    عند م  يكلغة 

 الغرفة التعلم. التعلم يف 
 

 
29 Yayat Hidayat, “Teori Perolehan Dan Perkembangan Bahasa Untuk 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab,” Jurnal MAHARAT.Pendidikan Bahasa Arab.umy-

Yogyakarta.Ac.Id, 1.1 (2018), hlm 26. 
30 A. Akram Malibary, Pengajaran Bahasa Arab (Jakarta: Bulan Bintang, 

1987), hlm 1. 
31 Syaiful Umam, “STUDI FENOMENOLOGIS MODEL 

PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MA’HAD STAIN KUDUS,” Tesis 

Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, 2017, hlm 34. 
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 للغة العربية    تعليميكتاب الال . ب
 للغة العربية  الكتاب التعليمي  مفهوم . 1

تعليميةو  ه  التعليميالكتاب   تعليميةيت ال  مواد  أهداف  حتقيق  بغرض  أتلفية     
وتنميةجيه  تو و  التعليمي   32الطلبة.   كفاءة   تعليم  م  ة عو مجمهو    الكتاب  اليت    ة رتبالثقافات 

وفكرة.   بشكل ومجلة  ن  33كلمة  أنّ ظيف  الوطين  التعليم  وزير  كتاب  هو    عليميالتكتاب  ال  ام 
مل ل   يشتمل   درسة مصادر  تعليمية  مواد  والشخصية    رفععلى  واألخالق  والتقوي  اإلميان 

ا اتقان  على  واإلمكاَّن لو لعوالقدرة  اجلمالية  والقدرة  واحلساسية  والتكنولوجيا  البدنية  م  ت 
أساس    والصحية على  فرستووو  34. للرتبية   الوطنية   املعايريتتم  التعليمي   أن  قال  هو    الكتاب 

على كتاب   اليت    ولوية األ   ةالكفاءمن    ت نزلاليت  علوم    يشتمل  املنهج  ستخدم  ايف 
مصطلح  و   35ب. طال ل إن   : القامسى  الشائع    لتعليميا  اب الكتيقول  املعىن  عن  خيتلف 

ال من مادته األساسية فحسب،   الكتاب التعليمي يتألف  املألوف هلذا املصطلح، فأرى أن 
الصوتية   التمارين  وكتاب  التحريرية  التمارين  وكتاب  املساعدة كاملعجم  املواد  من  بل كذلك 

 36وكتب املطالعة املتدرجة وكتاب االختربات ومرشد املعلم. 
بو  استيرألا   عضمن  السابقة،  أن    خلصة    وسيلة هو  التعليمي  كتاب  الالباحث 

خارج  يةتعليم عملية  ل  ساعدةامل أو  الفصل  علىالذي    الفصل  يف  )يف    املعينة املواد    يشتمل 

 
32 Masnur Muslich, TEXT WRITING BOOK, Dasar-Dasar Pemahaman, 

Penulisan, Dan Pemakaian Buku Teks, 2nd edn (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 

2010), hlm 50. 

القرآنية   33 عسماري  مبدرسة  العربية  اللغة  التعليم  يف  الثقافة  أسس  أجونج،  رميا 
العربية،  امل اللغة  تعليم  قسم  البيان  العلمية  جملة  المبونج،  بندار  اإلسالمية    9.9تواسطة 

(2018). 

34 Ibid, hlm 51. 
35 Moh. fery Fauzi and Irma anindiati, E-Learning Pembelajaran Bahasa 

Arab, 1st edn (Malang: UMM Press, 2020), hlm 46. 

احلميد عبد هللا، أسس إعداد كتب للتعليم لغري الناطقني  عبد هللا الغايل وعبد  36
 . 9(، ص  1991ابلعربية )قاهرة: دار اإلعتصام،  
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  معينة.   سو در   يشتمل علىهو كتاب    الكتاب التعليميو   .هذا البحث درس اللغة العربية( 
 .  ة للرتبية مناسب مبعايري الوطني  يلذا  ف التعليمده الكتاب على املؤلف يرتبو 

 
 للغة العربية   الكتاب التعليمي موصفات . 2

أخرى.    مي تعليال لكتاب  ا  كان  مع كتب  التعليمي خمتلف  أوراق    الكتاب  هو 
شكل   ولذلك  التعليميالعلمية.  العلمية.    الكتاب  أوراق  شكل  مع  هذه  نظرت  سواء 

 37. شكلو  ضر ع و  ىمن وجه احملتو يعين  التشاهبات من أشياء املذكورة 
يف  توجدذلك،    أما و  خاصة  تعليمي  صفة  مع  اليت  كتاب  وراق  األ  خمتلف 

 . هي كالتايلو علمية.  ال
 التعليم ملنهج ارتب على توصية ي  الكتاب التعليمي . أ

 ف معني دكز إىل هير  الكتاب التعليمي   . ب
 درس معني   يشتمل على  الكتاب التعليمي . ج

   يةميتعل ة عمليمصادر ل  الكتاب التعليمي . د
 م يف الفصل ينشطة التعلأل  مصادر  يليمتعالالكتاب  . ه

 ب الطال ةتنمية فكر يستو مع    كتاب تعليميل  عرضشكل ال  . و
 38عند التعلم.  بإبداع الطال  الكتاب التعليمي عرضأسلوب يظهر  . ز
لرتتيب  هناك    وت   كتابأسس  وثقايف  سيكولوجي  أسس  يعين  العربية،    ربية اللغة 

 39ولغوية. 
األسس    ، للمنهج  لنفسي ا   ساساأل . أ لبنانفاليقصد  جمموع  سية  املنهج  ء 

فيما   النفس  علم  دراسات  نتائج  من  املسبقاة  واملبادىء  واحلقائق  املفاهيم 

 
37 Masnur Muslich, TEXT WRITING BOOK, Dasar-Dasar Pemahaman, 

Penulisan, Dan Pemakaian Buku Teks, 2nd edn (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 

2010), hlm 60. 
38 Ibid, hlm 61-62. 
39 Siti Rauhillah, ‘Analisis Materi Ilmu Badi’ Dalam Kitab Al-Balaghah Al-

Wadhihah’, Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab V, 2017, hlm 476. 



17 
 

 
 

تعليمها أو  اللغة  بتعلم  ذلكو   40. يتصل  مناسبة    ، بني  املادة  من  تكون 
املادة   وترتيب  الطلبة،  وقدرة  وحاجتها  اإلفرتادي  امل تم  ت بعالماهتا  ختلفة 

وه وحّث  العف  د)رغبة  اللغة  ومعيار  ية رب تعلم  وه(،  األخريدالكفاءة    ف 
 . معني   واضحة كمثل مهارات اللغوية

االاساأل  . ب للمنهجس  هي    ،جتماعي  املادة  على  نتائج  تقدميتكون  من  ي 
واإلسالم العربية  فك  بناء واملادة    يالثقافة  مناسبر على  الثقافة    ة ة  بنتائج 

 طلبة. العربية واإلسالم واملادة البد مناسب بتجربة ال
منهج تعليم اللغة العربية  هي    للمنهج  ي و بلرت س ااساأل . ج أساس الرتبوي لبناء 

قصد الثاين  الرئيسية،    ها كلغة  عناصر  أبربعة  متعلق  وحقائق  تصوير  مجع 
   41ف وحمتوى املادة وطريقة وتقدير التعليم. داهليعين 

اللغو  . د يهي األساس  تكونأن  ف  د،  اللغوية  أساس  عملية    إىل   يبني  أساس 
العربي  اللغة  عمليةوأة  التعليم  يف  اللغوية  النظرية  ذلك،    42املذكورة.   اثر  بني 

من   العربية  ال املادة  مناسب  اللغة  يقدم  اليت  واملفردات  والطبيعية  فصحة 
قدم  املو  ذلك(  وغري  والبالغة  والصرف  )النحو  اللغوية  ودقيق  ب ادة  صحيح 

يف وامل  ومناسب،  وإذا  معيار.  اللغوية  البد    ادة  الفيديو  على  تشكل  تم 
والف الو   الرتتيل و تأكيد  االتصالية  تصاحة،  آللة  اللغة  فائدة  على  تم  وفهم 

 النصحة واللسان وغري ذلك يف العربية(. 
امل بعض  السابقة،  وصفمن  وأسس  العامة  الاليف    وجدات  واحد    تعليميكتاب 

وهو  لكتاب.   أساسي  يقول  و ا  املقروئية  هللا  عبد  احلميد  وعبد  الغايل  هللا  عبد  عند  ملقروئية 

 
وأسالبه   40 مناهجه  هبا  الناتقني  لغري  العربية  تعليم  تعيمة،  أمحد  )الرابط:  رشدى 

 .75(، ص 1989عربيا احلالل، 

41 Ibid, hlm 63. 

للناطقني   42 العربية  اللغة  تعليم  هللا،  عبد  صادق  عمر  عبد  الطرق  د.  بغريها 
 . 23(، ص 2007األساليب الوسائل )اخلرطوم: دار العاملية، 
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كتب    كتاب مثال من حيث مفرداته وتراكه وأسلوبه وأفكراره يف مقدور منالن هي أن يكو 
 43ه بسهولة أو بشىء يسري من اجملهد. و هلم أن يقرأ 

 
النظام الوحدة والنظام الفروع    وهي   الكتاب التعليمي   رتتيبام لبعض النظ هناكو 

 والنظام اجلمعى. 
 نظام الوحدةال . أ

الوحدةاليبني   جم  أنّ   نظام  هي  شكل  بواليقدم    بحث ال ة  موعاللغة 
موادو   44املنفصل.  على  اللغة امل  يشتمل  وكتابة(،    هارات  وقراءة  وكالم  )استماع 

 تدريبات اللغويت. ال اللغة )مفردات وأصوات وداللة وتركيب( و  اصرعنوال
 نظام الفروع ال . ب

الفروع ال اللغة    نظام  بعض  هو  إىل  العلوم ينقسم  منهج   وهي   أقسام 
التع  ووسيلة  املدرسى  معينة. م  ليوكتاب  دراسية  واإلنشاء    45وحصة  احملادثة  كمثل 

 واإلمالء والنحو والصرف والبالغة. 
 نظام اجلمعى ال . ج

اجلمعى  ال والفروع،    مجع   هونظام  الوحدة  النظام  استحالة  و من  ليس 
مفرقان   يتحد   إذا  الوحدة والفروع كنظامان  اجلمعى.   النظام  نظام  هذا    46إىل  ويف 

إالدور اللغوية  لن  ،  عوامل  أو    ثلكم  ،ة صلمت كل  )القراءة  القراءة  املهارة  تعليم 
 املطالعة( وتعليم القواعد وتعليم اإلمالء وتعليم البالغة. 

 

 
عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا، أسس إعداد كتب للتعليم لغري الناطقني   43

 . 76(، ص 1991ابلعربية )قاهرة: دار إعتصام، 

44  Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya, 1st edn 

(Bandar Lampung: CV. ANUGRAH UTAMA RAHARJA, 2017), hlm 53. 
45 Ibid, hlm 57. 
46 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 4th edn 

(Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2014), hlm 127. 
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 للغة العربية  الكتاب التعليميفوائد  . 3
 كما يلي.   تعليميكتاب  ل   فوائد، هناك مخس نسوتيون  قال

 لطلبة  صادر مك  تعليميالكتاب ال . أ
 تقدير المادة ك  تعليميالكتاب ال  . ب

 تعليم  ال  وسيلة ك  ميليتع الكتاب ال  . ج
الذي  التعليم  اسلوب واحد من منهج أو  هو  تعليميالكتاب ال . د

 مع مدارس   هستخدم تس
 47منهة.  رفع وسيلة لك  تعليميالكتاب ال . ه

ال الكتاب  فائدة  والطلبة،    تعليميإال  رافق    تشتملللمدرس  مثل  لوالدين  فائدة 
ة ولتعرف قدرة  يف املدرسة عب ما هلم مواد ص  مادة ولدمها ويعطي توجيه هلم وليصاحبهم عند

قدرة  ولدمها   على  بنفسهما  يقدر  أن  ويستطيع  املدرسة  يف  بدروس  معلق  ولدمها  وأهلية 
 48. تعليمي كتاب ال يفولدمها جبانب مواد مثل 

 

 للغة العربية الكتاب يار تقومي  مع  ج.

صالحيات  أربع  الكتل   هناك  من  ا تقومي  بناء  للرتبيةب  الوطنية  التقرير  وهي    هيئة 
 49. الشكل صالحية اللغة و صالحية و   عرضال صالحية و  ىاحملتو  ة حيصال

 
 

 
47 Toni Pransiska, “BUKU TEKS AL-LUGHAH AL- ‘ ARABIYAH AL-

MU’ ĀSHIRAH BAGI PENUTUR NON ARAB : DESAIN , KONTRUKSI DAN 

IMPLEMENTASI,” Jurnal Al-Fikra, 17.1 (2018), hlm 4. 
48 Khizanatul Hikmah dan Ruli Astuti, “Analisis Perbandingan Kualitas 

Buku Teks Bahasa Arab Ta ’ lim Al -Lughoh Al-Arobiyah Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo , Jl . Mojopahit 666 B Sidoarjo Buku teks merupakan 

sarana belajar yang digunakan disekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk 

menunjang,” Islamic Education Journal, 2.1 (2018), 12–29, hlm 15-16. 
49 Masnur Muslich, TEXT WRITING BOOK, Dasar-Dasar Pemahaman, 

Penulisan, Dan Pemakaian Buku Teks, 2nd edn (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 

2010), hlm 292. 
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 ى احملتو  صالحية  . أ
يف    كلهي    ىاحملتو   صالحية الالاملواد    صالحية  قام  50. تعليمي كتاب 

  كفاءة الو   عيار الكفاءة امل املواد مع    تناسب عوامل املهمة وهي    ة ثالث على    ى احملتو 
 اعدة. ساملواد امل دقة املواد و الدرس، و اليف منهج  ساسياأل

إىل تكامل  ساسي  األ كفاءة الو  عيار الكفاءةاملاملواد مع  تنقسم تناسب  . 1
 املادة وتواسع املواد وعمق املادة. 

املادة  الوتنقسم   . 2 حترير  إىل  دقة  وإجراءات  دقة  أساسي  ودقة  وتعرف 
 وأمثال وحقيقة ووضفية ودقة األسئلة. 

وحدااملوتنقسم   . 3 وتكنولوجي  العلوم  تنمية  إىل  املساعدة  مليزات  ا  ثة ادة 
وم  و   صادر وأمثال  املشكالت  ومواصالت    اتصال وحتليل  أسس  بني 

 حبث األخبار ومادة املراجعة. أن   دسرو  وتطبيق 
 صالحية العرض . ب

هي    عرض ال ثالثة     51يدة. اجلالكتب    تيب لرت   نظام الاملادة  وهناك 
 . عرض تكامل الالالتعليم و  عرض الو  عرضطريقة ال  هي عرض ال صالحيةعوامل ل

اقام   . 1 ال  على  تعليمي لكتاب    رضلعطريقة  ال   تقدمينظام    تقدمي وترتيب 
 . تقدميومعادلة ال

التعليم  ال يشتمل   . 2 وتطوير  على  عرض  الطلبة  إىل  العملية  تركيز  مهارات 
 واهتمام إىل عوامل العمل. 

العرض  يشتمل   . 3 االستعمال  ال  علىتكامل  ومرشد  )مقدمة  األول  باب 
و  الرموس(،  وقائمة  ومال وفهرس  )رسم  احملتوى  كل  عرض  و   جعراباب 

 
50 Khizanatul Hikmah dan Ruli Astuti, “Analisis Perbandingan Kualitas 

Buku Teks Bahasa Arab Ta’lim Al -Lughoh Al-Arobiyah Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo, Jl . Mojopahit 666 B Sidoarjo Buku teks merupakan sarana belajar yang 

digunakan disekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk menunjang,” Islamic 

Education Journal, 2.1 (2018), 12–29, hlm 16. 
51 Imam Fahrudiin, “Analisis Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam 

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan,” TARLIM Jurnal Pendidikan Agama 

Islam, 3.1 (2020), hlm 18. 
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ومالخص( املر الو   ، بواب  )قائمة  النهائي  وقائمة  اباب  وفهرس  جع 
 االصطالح وإجابة األسئلة املخرتات(. 

 اللغة  صالحية  . ج
اللغة لغة    صالحية    ستوى ت  الذي  تعليمي الكتاب  اليف  مستخدمة  هي 

الطالب مع   ل و .  كفائة  عوامل  ثالثة  اللغة هناك  ال اليف    صالحية    تعليمي كتاب 
 . وحدة وتكامل ومرتبة  ة كاملو ومتصلة   بتنمية الطال مستوى  يف  التناسب  وهي

ل  عوامل  بعض  اللغةهناك  التنمية    يف   التناسب   وهي   صالحية  طبقة 
وم  بلطال  اللغوية(،  القواعد  ودقة  التوصية  )مقروئية    هو الفكر    وحدوموصالت 

 الرسالة بني أبواب.  تبلغل
 شكل ال صالحية  . د

الكتاب.    معمعلق    ذيال  تعليميجزء الكتاب ال  هو   الشكل  صالحية
عوامل    هناك الشكل  ثالثة  الغالف    حجم  وهيلصالحية  وتصميم  الكتاب 

 الكتاب وتصميم احملتوى الكتاب. 
مع  على    الشكل  صالحيةقام  و  الكتاب  )مناسبة  الكتاب  مقدار 

احل   ISOر  معيا  حم  جمومناسبة  ال مع  وتصميم  الكتاب(،  الكتاب  غتوى  الف 
احلروف(، وتصميم احملتوى    ب واستخدامتالكطباعة الغالف ا )ختطيط الكتاب و 

)عكس   و الكتاب  الكتاب  التخطيط    مطابقةاحملتويت  وتكامل  التخطيط 
القوة   )توضيح  احملتوى  وتوضيح  الكتاب(،  احملتويت  وطباعة  التخطيط  ومفهومة 

 ضيح احملتوى(. وسهولة املفهومة واهتمام على تو 
قاموس  ال قاموس  ال . أ هو  على قصري  ا  تشتمل  يف  ديجلالكلمات  دة 

 صعب عند الطلبة. اليت  الكتاب 
املساعدة  امل . ب على ادة  املرشد    قام  وكتاب  التدريبات  وكتب  قواميس 

 52التعليم ملدارس. 

 
52 Afifa Wijdan Azhari, “ANALISIS BUKU AJAR BAHASA ARAB 

KELAS VI MADRASAH IBTIDAIAH,” Jurnal AL SUNIYAT, 1.2 (2018), hlm 126. 
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عوامل    هناك و  امللأربعة  يف  و تقومي  ال الاد  ماكي    تعليمي كتاب  فرنسيس  وليام  عند 
 53اد. و امل تكرار اد و و امل عرضاد و و امل  تدرجاد و و اختيار امل وهي

تبّلغ    54واد التعليم. ار املتياخاختيار هو   . أ كل املواد يف اللغة أو  تستحيل أن 
الطلبة.   إىل  العلوم  املو قسم  اختيار  اللغة و يف  مت بعض    اد  هي  أاألحوال  ثر 

مهارات الطلبة ووقت التعليم. ومعيار    مستوى ف التعليم اللغة العربية و ده
امل اختيار  يعين  و يف  مفردات  أو  وألفةاد  ومتاهية  وتوازع  وأمهية  مش و   تواتر  ول 

 . وعروبة
وجد  55اد يف وقت واحدة. و تعلم امل يستحيلو هو ترتيب دور ودور،   درجت . ب

و  ومتوازيت،  موحدة  أساس  من  الرتتيب  يعين  ترتيب،  يف  رتتيب  العامالن 
 . النفسيمن أساس 

لتبّلغهو    عرض . ج ومو ملا  أسلوب  خمتار  الطلبة.   تدرج اد  بعض    56إىل  ووجد 
عرض منهج   ال  عند  املذ   ين يع  تعليميالكتاب  ومنهج  التفاضل  ور  كمنهج 

 ق الكالم. ا ومنهج التصويري ومنهج السي
املواد هو    تكرار . د الده  57. إعادة  طال  نهائىف  لفهم   بمن  اللغة 

والكتابة.    هاواستخدام اللسان  خيتاج  يلزمو يف  التدريبات    مثل  التعود   أن 
 58متعددة. 

 
53 Toni Pransiska dan Syamsuddin Asyrofi, PENULISAN BUKU TEKS 

BAHASA ARAB Konsep, Prinsip, Problematika, dan Proyeksi (Yogyakarta: Ombak, 

2016), hlm 25. 
54 Ibid, hlm 25. 
55 Siti Rauhillah, ‘Analisis Materi Ilmu Badi’ Dalam Kitab Al-Balaghah Al-

Wadhihah’, Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab V, 2017, hlm 477. 
56 Toni Pransiska dan Syamsuddin Asyrofi, PENULISAN BUKU TEKS 

BAHASA ARAB Konsep, Prinsip, Problematika, dan Proyeksi (Yogyakarta: Ombak, 

2016), hlm 27. 
57 Ibid, 28. 
58 Cahya Edi Setiawan dkk, “Telaah Bahan Ajar Bahasa Arab ‘AYO FASIH 

BERBAHASA ARAB’ Madrasah Aliyah Kelas XII Karya Hasan Saefullah (Tinjauan 

Materi Berdasarkan Teori Mackey),” Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab IV, 

2018, hlm 231. 
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عن   خيتلف  املدرسي  الكتاب  مصطلح  إن  القامسى،  الويقول  لف  املأ  ئعشا املعىن 
فحسب  األساسية  مادته  من  ال  املدرسى  الكتاب  يتألف  أن  فأرى  املصطلح،  بل  هلذا   ،

الصوتية   التمارين  وكتاب  التحريرية  التمارين  وكتاب  املساعدة كاملعجم،  املواد  من  كذلك 
 59وكتب املطالعة املتدرجة وكتاب االختبارات ومرشد املعلم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عبد هللا الغايل وعبد احلميد عبد هللا، أسس إعداد كتب للتعليم لغري الناطقني ابلعربية    59

 . 9(، ص 1991)قاهرة: دار إعتصام، 
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 باب الثالث ال
 اانت  بيالض عر 

 
 الكتاب   معلومات . أ

 :  ول األغالف 

3.1 
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 :  ثاين غالف ال 
3.2   

 
اإلسالمية   إنتان  رادين عربية سهلة لطلبة مبعهد اجلامعة   : موضوع الكتاب 

 احلكومية المفونج 
 جغرافية النجاح  :    ة لفؤ م
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 كمران أسعد إرشادي   :  مراجعة 
 إنتشينيا أجنري راو   :  تنسيق 

 ملؤمن سيف ا : تصميم الغالف 
 2019يونو   : الطبقة األوىل  

 2020يوليو   : الطبقة الثاين 
 Namela)(منيال :   اإلصدار 

 9786239111397 :   الرقم العاملي املوحد للكتاب 
 

 أتليف الكتاب  خلفية  . ب
قال اجلامعة   كما  املعهد  التحرير  يف  مدير  سهلة   لكتاب  كلمة    يهدف   ،عربية 

سهلة  عربية  ا  املقرر  الكتاب  مبعهد  احلكومية    إنتان   رادين  جامعة   جلامعةلطلبة  اإلسالمية 
والرت  العربية  تعليم  إىل  املباالمفونج  يف  املعينة  ح كيز  والنحوى  عثة  والصرف  اإلمالء  وهي  لى 

القواعد   فهم  إىل  األولوية  الطالب  حاجة  حسب  الكتاب  يرتتب  املخرتاة.  واملوضوعات 
يف  صحيحة  العربية كتابة  يكتبوا  أن  ليستطيعوا  بداي اإلمالئية  تعلم   املعهد،  ة  هذا  يف  هم 

تر  أيضا  الدراسني  عند  ومهم  قريب  هو  مما  يبدأ  أن  للتعليم  طرق  أفضل  أن  تيب  وذلك 
والتطبيق   التعلم  سهولة  يف  يساعدهم  حبيث  الكتاب  هذا  تديس  عند  مهما  يكون  البحث 

ب  وأيضا تتبع كل املوضوعات تدريبات تساعد الطالب يف تطبيق األساليللقواعد اللغوية.  
 القراءة. املفردات حيت يتعودوا عليها، وجييدوا ممارستها عند واعد و والق 

 
 

 الكتاب  كوانتم . ج
أبواب هي اإلمالء والصرف واملطالعة  إىل    عربية سهلة   لكتاب   واد امل  تكون  ثالثة 

دروس  هناك  و .  والنحو   املخرتات اإلمالء  أربعة  دروسلباب  الصرف  ومثانية  ومسانية    لباب 
 . ات والنحو ملخرت العة الباب املط عشر درسا 
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   " اإلمالءاألول " باب ال. 1

 : احلروف العربية  الدرس األول  

 احلروف املّتصلة :  الدرس الثاين 

 : االم الشمسية واالم القمرية واجلذر وإضافة الزوائد  الدرس الثالث 

 : النصوص الّدينية   الدرس الرابع  

 " الصرف الثاين " باب ال. 2

 نفصل : الضمري امل  الدرس األول  

 : الفعل املاضي  س الثاين در ال

 : الفعل املضارع  الدرس الثالث 

 : فعل األمر  الدرس الرابع 

 : اسم الفاعل  الدرس اخلامس 

 : اسم املفعول  الدرس السادس  

 : النفي والنهي  الدرس السابع 

 : اسم املكان والزمان  الدرس الثامن 

 " املطالعة الوافية والنحو الثالث "باب ال. 3

 ل العامل على العابد" وأنواع الكلمة األول "فض املطالعة 

اإلسالمي" ومن عالمات االسم : اجلّر, أل, آدات,  املطالعة الثانية "علوم الدين 
 النداء, والتنوين 
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 املطالعة الثالثة "أمانة غالم" وأنواع االسم من َّنحية تعيينة 

 املطالعة الرابعة "أهل اخلري" وأنواع االسم من َّنحية نوعه 

 إنسان الغاب" وأنواع االسم من َّنحية عدده سة "خلاملعة ااملطا

 قرد الطبيب" وأنواع االسم َّنحية وضعه املطالعة السادسة "ال

 املطالعة السابعة "من يوميات التلميذ يف املدرسة" واسم الفاعل 

 املطالعة الثامنة "اإلسالم والطهارة" واإلعراب 

 فع املطالعة التاسعة "العربية لغة عاملية" والر 

 اشرة "مصيحة عامل" واملنصوابت من األمساء واألفعال وعالماهتا عة العاملطال

 املطالعة احلادية عشر "القائد العظيم" واخلفض أواجلر واجملرور 

 املطالعة الثانية عشر "وسائل احملافظة على البيئة" وجمزومات األفعال 

 ازمة املطالعة الثالثة عشر "اإلسالم دين ابلتعاون" واألدوات اجل

 الرابعة عشر "مكتبة اجلامعة" واسم الصفة  العةاملط

 املطالعة اخلامسة عشر "فضائل حفظ القرآن" وأنواع اجلملة  

 املطالعة السادسة عشر "طبقات األصدقاء" واجلملة اإلمسية 

 
 كاتبة ال ترمجة  . د

جادي يف  ولدت  النجاح  رجو  ن جغرافية  ديسمبري    12ج  مدرسة  1989من   .
مدرسة  يف  احلكوماإلبتدائ  اإلبتدائية  مادو  ية  جونونج  يف  األوىل  يف  ية  اإلعدادية  ومدرسة 

ال ومدرسة  المفونج  بندار  الثاين  احلكومية  الثناوية  السالم  مدرسة  دار  معهد  يف  ثناوية 
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للبنات  احلديثة كنتور  يف    2009  اإلسالمية  تدخل  لكلية    مؤسسةوبعدها  العالية كنتور 
ابراه  مالك  مولنا  جامعة  ويف  اإلسال بكالوريوس  احلكو يم  ماالنج  مية  لكلية    2017مية 

 ستري بقسم الرتبية والتعليم العربية.  ماج
ال  مبعهد نظام اخلربة  الكشفية  وقسم  العملة كنتور  هيئة  تكون  السالم  ة  كنتور    دار 

مث   اللغة    مؤسسةللبنات  وحمركة  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  ابراهيم  مالك  مولنا  جامعة  يف 
تكون  العربية.  جب  واآلن  راد مهندسة  الم  إنتانن  يامعة  احلكومية  قسم  ب اإلسالمية  يف  ونج 

 اإلسالمية احلكومية المفونج.  إنتان  رادين يف قسم مركز اللغة جبامعة العربية وتكون موظقة 
اجلامعة   مبعهد  لطلبة  سهلة  عربية  املدرسى  مكتوبة كتاب    إنتان   رادين الكتب 

المفونج   احلكومية  األخ  2020اإلسالمية  اوكتب  ملرى كتاب  احللتفسري  ديث  صطلح 
 يف عمليتها.   2021)كتاب الرتمجة( وكتاب عربية لألطفال 

 

 ه. وصف وحدات الكتاب 

 أما وصف وحدات الكتاب يشتمل على: 

 املفردات   . 1
وعشرون أربع  حول  البسيطة  املفردات  لكل    جتد  الثانية  الصفحة  يف 

ابب الصرف لكتاب،  من  ما    الطالب عن وقد عرضت املفردات ليتمّرن    الدرس 
 الصرف قبله.  من قواعد  تعلهم

3.3 
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 صرف الرتاكب النحوية وال . 2

اللغة  تتضمن   القراءة  قدرة  األساسية  القواعد  على  املواد لكتاب  جممل 
والفرفية كالتأليف    ،لذلكو الغربية.   النحوية  ابلرتكيب  عالقة  املواد  بعض  كان 

 وضمائر واألفعال وغري ذلك. التذكري وحروف اجلر  

3.4    3.5  

 اءة قر ال . 3
امل واحلوار   إىلواد  تتكون  والعبارات  واجلمل    ات والفقر   ات الكلمات 

النصوص    نصوص وال الطالب  يقرأ  املقروء.  فهم  قدرة  إىل  وليصل  القصرية. 
تقدمي  قبل  التمرينات  تستخدم  وعادة  السابقة.  مستوى  النصوص    حسب 

 لفهمه. 
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3.6 

 الكتابة  . 4
الباب   يف  الكتاب  هبذا  الكتابة  من  ومهارة  بياألول  ان  الكتاب 

أح  أمثلة  يكتب  الكتاب  مث  كتابته  وكيفية  شكلة  اهلجائية  يف  رف  الطالب 
 . اخلاَّنت كما قد كتبها قبلها 

3.7 
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 التمرينات  . 5
التمرينات  و  املؤلفة  درس تقدمت  وتقدملكل  التمرينات    ت .  مؤلفة 

 املتنوعة. 

        3.8       3.9   
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