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 تحليل كتاب المدرسي "االختبارات اللغوية" لدكتور محمد علي الخولي

 حيني أفرينتي

كتاب املدرسي هو عنصر من العناصر الرئيسية يف املنهج الدراسي جبانب 
العناصر األخرى كمثل عملية التعليم، ووسائلها وطرائقها. والكتاب املدرسي هو أساس 

تعقد الباحثة هذا البحث ملعرفة هل كتاب  رئيسي يف مجيع مستويات التعليم. لذلك
"االختبارات اللغوية" لدكتور حممد علي اخلويل قد أمت معايري الكتاب املدراسي اجليد 

 ومناسب مبفهوم تدرج املواد، واختيار املواد، وعرض املواد، وتكرار املواد؟
مبوضوع البحث يف كتاب  (library research)هذا البحث هو حبث مكتيب 

درسي"االختبارات اللغوية" لدكتور حممد علي اخلويل. أجرت الباحثة حبثها من خالل امل
استخدام طريقة املالحظة حنو كتاب املدرسي إما من املصادر األساسية أو املصادر 

واهلدف من  .(content analysis)اإلضافية. أما يف حتليل البيانات باستخدام حتليل احملتوى 
كتاب كاملواد التعليمية من حيث صالحية احملتوى، صالحية  هذا البحث هو ملعرفة 

صالحية العرض، صالحية اللغة، وصالحية اخلطوط البيانية وكذلك من حيث اختيار 
 املواد، وتدرج املواد، وعرض املواد، وتكرار املواد.

دلت نتائج هذا البحث على أن كتاب املدرسي "االختبارات اللغوية" الئق 
لالستخدام كالكتاب اجليد وقد أمت هذا الكتاب معايري التقييم من حيث صالحية 
احملتوى، وصالحية العرض، وصالحية اللغة، وصالحية اخلطوط البيانية مناسبة بنظرية 

كتاب باللغة ، يعرض هذا  (BSNP)وية الوطنية معايري التقييم من قبل هيئة املعايري الرتب
اإلتصالية ويكمل فيه عرض التدريبات ولكن ليست فيه اسرتاتيجية جذابة اليت تستخدم 

ثة وكذلك فيه الرسوم التوضيحية غري يالصور أو اجلداول. واملراجع املستخدمة ليست حد
 متنوعة. 

 املدرسيكتاب   ،حتليل، : االختبارات اللغويةالكلمات المفاتيح
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 إىداء

على مجيع نعمو الكثرية اليت أعطاىا  بالشكر إىل اهلل تعاىل ،احلمد هلل رّب العادلني

 ىذه الرسالة العلمية إىل: للباحثة حىت تقدر على كتابة ىذه الرسالة العلمية، فأىديت

قدماين التشجيع يرمحاين و ومها اللذان  خامتةوأمي كتمونو احملبوبان أيب  والديين  .1

. عسى أن تكون ىذه الرسالة العلمية كاخلطوة جناحيعلى والدعاء والدافع 

 . األوىل لسعادة والدي

والتشجيع والدافع بأن أكون  أخيت احملبوبة فيلزا أولياء اليت قد أعطتين النشاطة .2

 أحسن اإلنسان واحلماس للوصول إىل النجاح.

 احلكومية المبونج.جبامعة رادين إينتان اإلسالمية  2112زمالئي احملبوبني دلرحلة  .3
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 ةترمجة الباحث

يف  بنجكولو يوم الثالثاء موكوموكو واليت تقع يف منطقةمدينة  يفحيين أفرينيت ت ولد

سيدة و  كتمونو املتزوج سيدمن من أخوين  األوىل ابنة  ، وهي1117  مايو 13خ التاري

  خامتة.

، واستمرت الباحثة 2003روضة األطفال ومتت سنة الدراسة من  ةالباحث تبدأ

. 2001سنة  توقد متلوبوك موكيت  2 احلكوميةاإلسالمية  مدرسة اإلبتدائية دراستها يف 

 تومتموكوموكو  2  اإلسالمية  احلكومية  يف مدرسة املتوسطةا دراسته توبعد ذلك استمر 

اإلسالمية ونوسوبو املتوسطة مفتاح العلوم  مث واصلت دراستها يف مدرسة . 2012 سنة

  . 2012ومتت سنة 

إىل اجلامعة وهي جبامعة رادين إينتان  ادراسته ةاحثالب تاستمر  2012ويف السنة 

سنة ويف  .تعليم بقسم تعليم اللغة العربيةاإلسالمية احلكومية المبونج يف كلية الرتبية وال

الدرجة اجلامعية األوىل للحصول على متت هي يف كتابة هذه الرسالة العلمية  2011

 ."االختبارات اللغوية" لدكتور محمد علي الخولي كتاب المدرسيتحليل    :باملوضوع
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 تقديركلمة شكر و 

قدر على كتابة ة حىت تالنعم الكثرية اليت أعطاه للباحثمحدا هلل عز وجل على مجيع 

 كتاب المدرسيتحليل  وبالشكر إىل اهلل عز وجل متت ىذه الرسالة:  .ىذه الرسالة العلمية

. ىذه الرسالة العلمية إلمتام الشروط "االختبارات اللغوية" لدكتور محمد علي الخولي

رادين إينتان اإلسالمية  للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل من كلية الًتبية والتعليم جبامعة

والصالة والسالم على النيب الكرمي حممد صلى اهلل عليو وسلم وىو الذي احلكومية المبونج. 

 فبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل مجيع أخرج الناس من الظمات إىل النور.

 : الشكر إىل كل مشاركة وتشجيع. وباخلصوص إىل سادات األفاضيل  األطراف على

، كعميد كلية الًتبية والتعليم جبامعة ادلاجستري األستاذ الدكتور احلاج خري األنوار .1

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

من كلية  ربيةاللغة العتعليم كرئيس قسم  فري داود ادلاجسترياالدكتور س األستاذ  .2

 الًتبية والتعليم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
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اللغة العربية من كلية الًتبية تعليم اهلل كسيكريًت قسم واألستاذ حممد عفيف أمر   .3

الذي قدم مدخالت نتان اإلسالمية احلكومية المبونج والتعليم  جبامعة رادين إي

 .ةوحتفيزا الستكمال ىذه الرسال

، قدر الدكتور واألستاذكادلشرف األول   ، ادلاجستريرحبان مشكور الدكتور األستاذ .4

 شكرا جزيال على تقدمي االرشادات والتوجهات الثاين دلشرفكا ادلاجستري

 .ىذه الرسالة العلمية إلمتام باإلخالص

وخاصة  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج مجيع احملاضرين واحملاضرات .5

 إلمتام ىذه الرسالة العلمية.اللذين أعطوين علوما ومعرفة  لقسم تعليم اللغة العربية 

زمالئي احملبوبني يف السالح ىن إيكا داميانيت، نور أمنة، نداء الذكي، ووحيوين،  .6

الذين قد ساعدوين وشجعوين. شكرا جزيال على نكتة من الضحك والبكاء واجلهاد 

 ىذا الوقت.وذكريات ادلصورة طوال 

اللذين  PPL وKKN ، وزمالئي يف بقسم تعليم اللغة العربية 2115زمالئي دلرحلة  .7

 ا فواحدا.اليت ال ميكن ذكرىا واحدأعطوين النشاطة وادلساعدة والتشجيع والدعاء 

بشكل مباشر  ، ألي مساعدة سواءا فواحدامجيع األطراف اليت ال ميكن ذكرىا واحد .8

 .كتابة ىذه الرسالةمتام  أو غري مباشر إل
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وهبذا وعت الباحثة حبثها كثري من النقائص واخلطاءات وبعيد عن الكمال 

والصواب، ألن حمدودية ادلعرفة واخلربة اليت متتلكها الباحثة. فًتجى الباحثة النقد 

 واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية.

عسى اهلل أن يعطيهم الرمحة واذلداية كاجلزاء على إعطاء ادلساعدة 

على أن  ةالباحث ترجواالرشادات إلمتام ىذه الرسالة العلمية. وهبذه الرسالة العلمية 

عسى اهلل أن يعطيهم اجلزاء حلسنهم بأحسن . رئنياا و نفس القهلنفس انفع حبثهي

 يا رب العادلني.على مجيع ادلساعدة وادلشاركة. آمني  اجلزاء

 

 م2119أبريل  7المبونج باندر 
 ةالباحث

 
 حيين أفرينيت
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفيات البحث . أ

كان الكتاب دورا ىاما يف تطوير العلوم وادلعرفة، والكتاب ىو مصدر التعلم. 

العنصر األساسي يف ادلؤسسات التعليمية إما من ادلؤسسات لذلك فإن الكتاب ىو 

الرمسية أو غًنىا. ادلؤسسات التعليمية ىي األماكن اليت يتم فيها تنفيذ عملية التعليم  

 1بٌن ادلدرس والطالب ومصدر التعلم يف بيئة التعلم.التفاعل كعملية 

ة من أنواع حداالتعليم و عملية يف  اكن إعدادىدت يتال تبأنواع الكعدة ىناك 

ىو الكتاب ادلقرر كدليل أو مصدر  الكتاب ادلدرسي. الكتاب ادلدرسي الكتب ىي

 للتعلم، لذلك البد أن يكون فيو اإلعداد يناسب بأىداف التعليم.

 ٕٛٓٓسنة  ٕوىذا وفقا بنظام الوزير التعليمي الوطين عن الكتاب رقم 

ئية وادلدرسة ادلتوسطة أو للمدرسة اإلبتداالكتاب الذي يبٌن أن  ٖآية  ٔفصل 

ىو كمصدر  الكتاب ادلدرسي. و الكتاب ادلدرسييسمى إىل الكلية ادلدرسة الثانوية 

لالستخدام يف ادلدرسة اإلبتدائية وادلدرسة ادلتوسطة أو ادلدرسة الثانوية والذي حيتوى 
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على ادلواد الدراسية لتحسٌن اإلميان والتقوى وأخالق الكرمية والشخصية وإتقان 

كذلك لتحسٌن احلساسية والقدرات اجلمالية واليت مت مجتها على لعلوم والتكنولوجية  ا

  2أساس ىيئة ادلعايًن الرتبية الوطنية.

اجليد جيب أن يكون لو غرض واضح ومناسب ادلستوى أو  الكتاب ادلدرسي

من العرض اخلارجي أو  الكتاب ادلدرسيال ميكن النظر إليو  إمكانية الطالب تعلمو.

ألن ختطيط ادلادة اليت يتم حتميلها ىو أيضا شيئ لزيادة اىتمام غالفو فحسب، 

 القارئ أو يسهل يف فهم ادلادة.

أن يكون لو مستوى ذي يستخدمو الطالب ال الكتاب ادلدرسيإذا كان 

كانت فادلناسب ادلنخفض بٌن الكفاءة وادلادة، فإن الكفاءة صعوبة لتحقيقها. 

ا ذل، جبانب إىل جذب ادلشرتي الكتاب ادلدرسيرسوم التوضيحة دورا ىاما يف ال

يف تقدمي البيان، حبيث ميكن لرتقية الفهم وادلعرفة و ادلعلومات ادلتوفرة وظيفة رئيسية 

للغة العربية ىو ادلعايًن العملية  الكتاب ادلدرسي. ىذا الكتاب ادلدرسييف ذلك 

 بٌن الرتبية اإلسالمية والعلوم العامة.لتعليم اللغة العربية كموازنة 

، فإن االنطباع ىو كلغة القرآن واحلديث  ةالعربيب من خالل استخدام الكت

أن اللغة العربية ىي  لغة ادلسلمٌن. ومبعىن آخر أن كل من يستخدم اللغة العربية 
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من أن ليس جلميع من يستخدم اللغة العربية ىم مرتبط دائما باإلسالم، على الرغم 

من ادلسلمٌن. لكن اللغة العربية ىي اللغة اليت اختارىا اهلل لتنزيل القرآن. وىذا كما 

  3.ٕقال اهلل تعاىل يف القرآن سورة يوسف آية 

 (ٕإِنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعرَبًِيا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن. )يوسف:

اللغة العربية ىي اللغة ادلؤثرة يف العامل الدويل، واللغة العربية مكانة خاصة بٌن 

أنواع سلتلفة من اللغات الدولية. عند زلمد علي اخلويل، ىذا احلال يأيت من بعض 

اللغة العربية كلغة القرآن الكرمي ألن القرآن ادلنزل باستخدام اللغة  منهااخللفيات 

ة  اليت حيتاجها كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآن الذي يستند العربية، وىي بتلك اللغ

اللغة العربية ىي لغة الصالة، إن كل  منو ادلسلم األوامر والنواىي وأحكام الشرعية.

عليو أن يؤديها بالعربية. ولذلك  فيصبح تعلم اللغة فمسلم يريد أن يؤدي الصالة 

فإن ادلسلم  ،غة احلديث الشريفالعربية واجبا على كل مسلم. واللغة العربية ىي ل

واستيعاهبا فعليو أن يفهم ويعرف اللغة العربية.   ةيريد قراءة ىذه األحاديث النبوي

واألخًن، اللغة العربية ىي ادلكانة االقتصاية للعرب. إن العرب اآلن ينمون اقتصاديا 

تصاديا  بشكل سريع بفضل ما لديهم من ثروات نفطية ومعدنية، شلا جيعل لعم وزنا اق

                                                             
3
Imam Makruf,Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need Press, 2009), 

h. 3 
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كبًنا ووزنا سياسيا موازيا. ىذا احلال تعزيز توزان حياة ألمة العربية من ناحية 

  4االقتصادية كانت أو من ناحية األساسية.

كان يف عملية التعليم، فهناك شيئ مهم ىو كيف ميكن للطالب يلقي ادلواد 

استخدام الطريقة واالسرتاتيجية واخلطوات اليت تتكون من  التعليمية وىذا حيتاج إىل

مجيع كفاءات الطالب مع ذكائهم ادلختلفة كمثل الكتاب "األلعاب اللغوية" الذي 

أن يكون تعليم اللغة ألفو نصيف مصطفى عبد العزيز. واذلدف من ىذا الكتاب ىو 

 ادلدرس.مفّرحا وشلتعا والطالب يفهمون بسهولة عن ادلواد اليت قدمها 

يبحث ىذا الكتاب عن تعلم اللغة مع األلعاب احملددة ليكون الطالب 

بيان األلعاب دلهارة الكالم إما من حفظ أكثر جذابا يف تعلم اللغة العربية. فكان 

ادلفردات، أوحتسٌن الرتكيب ىو ادلساعد بالصور أو ادلفاىيم اليت تسهل الطالب على 

 5فهم الدروس.

البد أن يكون لو يف التعليم  الكتاب ادلدرسياستخدام ، من الناحية ادلثالية

أو كفاءات الطالب. كذلك يف كتاب اللغة العربية جيب أن يكون  اىتمام بالتطورات

أو الطريقة أو االسرتاتيجية  لتقنيةلو كيفية يف عرض احملتوى الكتاب باستخدام ا

                                                             
4
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada,2014),h.4 
5
 Nashif Mustofa  Abdul Aziz , Al’ab Al-Lughowiyah fi Ta’limi Lughoh Al Ajnabiyah 

(Riyadh: Fakultas Ilmu Bahasa dan Budaya,1401 H). 
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ى عملية التعليم كون لو تأثًن جيد علادلناسبة بتطورات الطالب. وىذا حبيث ي

والتعلم، وخاصة القدرة على تقدمي الدوافع واجلاذبية لتعلم ذلك الكتاب والطالب 

 حيصلون على ادلعرفة الواسعة.

"االختبارات اللغوية" حيتوي على الطريقة واالسرتاتيجية  كتاب ادلدرسييف  

كعمل اإلبداعي وشكل من أشكال التعبًن عن   تعليم اللغة العربية، وىي إىلادلوجهة 

كثًن االستخدام من قبل   الكتاب ادلدرسيلذلك أن ىذا  ادلهنيٌن. تعليمالادلعلم يف 

"االختبارات اللغوية" كالعنصر الرئيسي يف  الكتاب ادلدرسيعلم يف ىذا ألن ادل علمادل

  مراجعة أو تقدمي العمل وأنو ليس كالكائن السليب للتقومي.

الكتاب نادا إىل التحليل أعاله، فرغبت الباحثة إلجراء البحث عن حتليل است

صالحية ادلتعلقة بأىداف "االختبارات اللغوية" والذي حتددىا من الناحية ال ادلدرسي

وصالحية ادلوضوع، واحلال، والسياق وادلنهجي أو ترتيب التعليم، وادلهارات اللغوية، 

 ات اللغوية أو ادلفردات.عرض ادلواد من القواعد، أو ادلهار 

 تعيين المشكالت  . ب

استنادا إىل خلفيات البحث ادلذكورة أعاله، ميكن أن تعٌن الباحثة بعض 

 :ادلشكالت التالية

 بدقة وجذابة ال ميكن عرض ادلواد ذات اجلودة  .ٔ
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 الكتاب ادلدرسييصبح الناشر الشائع عامال داعما الختيار  .ٕ

 . تحديد المشكالتج

لتجنب عن األخطاء يف تفسًن االصطالحات ادلستخدمة يف ىذا البحث، 

 ادلشكالت كالتايل: الباحثة ددحت نميكن أ

 التحليل .ٔ

والتمييز واالختيار الذي لعملية التفسًن التحليل ىو اخلطوة أو الطريقة 

وكذلك الكتشاف أدلة جديدة يف حل  يًن احملددةامعليتم تصنيفو وفقا ل

 ادلشكالت.

 دلدرسيكتاب ا .ٕ

بالنظامية وفيو ادلواد هيئة دلالكتابات ا من  رلموعةىو  كتاب ادلدرسي

فإن ادلواد  ادلنهج الدراسي ادلطبق.أعدىا ادلؤلف باستخدام  اليت التعليمية

، البد أن تكون ذلا مناسبة بالكفاءات اليت جيب الكتاب ادلدرسيادلتوفرة يف 

  6أن يتقنها القارئ.

 

 
                                                             

6
Pusat Perbukuan, Pemilihan dan Pemanfaatan Buku Teks yang Memenuhi Syarat 

Kelayakan, , Jakarta : Pusat Perbukuan  Departemen Pendidikan Nasional,2006,h.1  
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 د. مشكالت البحث

أعاله، فمشكالت البحث يف ىذا استنادا إىل خلفيات البحث ادلذكورة 

 البحث ىي كالتايل:

 ىل كتاب " االختبارات اللغوية" لدكتور زلمد علي اخلويل قد أمت ادلعايًن  .ٔ

 ؟ب ادلدرسي اجليداالكت

فهوم مب مناسبا كتاب " االختبارات اللغوية" لدكتور زلمد علي اخلويلىل   .ٕ

 يار ادلواد، وعرض ادلواد، وتكرار ادلواد؟تدرج ادلواد، واخت

 ه. أهداف وفوائد البحث

 ىي: البحث ىذا منالبحث  فاىداستنادا إىل مشكالت البحث السابقة، فأ

وصف الكتاب " االختبارات اللغوية" لدكتور زلمد علي اخلويل الذي قد و دلعرفة  .ٔ

 أمت ادلعايًن اجليدة للكتاب الدراسي.

االختبارات اللغوية" لدكتور زلمد علي اخلويل وفقا دلعرفة ووصف الكتاب "  .ٕ

 دلفهوم تدرج ادلواد، واختيار ادلواد، وعرض ادلواد، وتكرار ادلواد.

 أما الفوائد من ىذا البحث فهي:

 كمصدر ادلعلومات وادلراجع يف حتليل كتاب اللغة العربية. .ٔ
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كتاب الدراسي لتقدمي ادلدخالت إىل ادلؤلفٌن والناشرين عن ادلزايا والعيوب لل .ٕ

"االختبارات اللغوية"  لدكتور زلمد علي اخلويل وخاصة من حيث مفهوم تدرج 

 ادلواد، واخلتيار ادلواد، وعرض ادلواد، وتكرار ادلواد.

 و. منافع البحث

 ادلنافع النظرية .ٔ

 كمادة دراسية الستكشاف تعليم اللغة العربية . أ

 حتسٌن تعليم اللغة العربيةمن ادلتوقع أن تقدم نتائج ىذا البحث مسامهة يف  . ب

 ج. كمادة دراسية الستكمال ىذا البحث

 فيما يتعلقد. أن تكون نتائج ىذا البحث كمدخالت لتطوير العلوم وخاصة 

 بعامل التعليم.

 ادلنافع التطبيقية .ٕ

تقدمي ادلعلومات وادلعرفة وخربات التعلم حنو متعلم اللغة يف ىذا البحث مفيد 

 ا"االحتبارات اللغوية" حبيث تكون قادر  الكتاب ادلدرسيللباحث عن العربية وخاصة 

درس سهل يف تعلمها. وباإلضافة إىل ذلك،  يعلى تعزيز األفكار أن اللغة العربية ى

 ميكن ذلذا البحث زيادة ادلعرفة كمصدر للقارئ.
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 البحث المكتبي . أ

البحث ادلكتيب ىو الوصف ادلنهجي عن نتائج البحث السابق يتعلق ببحث 

. ويف ىذا البحث تقوم الباحثة بالبحث السابق من الرسائل الباحث أجرهالذي 

 وىي كالتايل: العلمية ادلتعلقة بًتكيز البحث

"حتليل كتاب اللغة العربية للمدرسة  بعنوان :بحث العلمي ولدان حبتيار يف ال .1

ا بحث ىذيالصف اخلامس" الذي ألفو الشيخ الدين.  لدى اإلبتدائية

ذلذا  تشابوىناك الاللغة. صالحية عن صالحية عرض ادلواد، و  البحث

يف يبحث كالمها عن كتاب اللغة العربية، أما الفرق بينهما فهو  والبحث ى

سلتلف الذي استخدمو الكتاب و  مهارة القراءة. وباإلضافة إىل ذلك، 

  1 بناشره.

مدريكو يف البحث العلمي بعنوان: "حتليل كتاب الًتبية اإلسالمية على ضوء  .2

من حيث ادلواقف الروحانية، واإلجتماعية، وادلعرفة،  التنمية السكولوجية
                                                             

1
 Wildan Bahtiar,”Analisis Buku Teks Belajar Bahasa Arab Untuk Madrasah Ibtidaiyah 

Kelas V “ Karya Ahmad Syaekhuddin dkk,Skripsi  Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga: 2014. 
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ذلذا البحث  تشابوىناك ال .لطلبة الصف السابع ادلدرسة الثانوية" وادلهارة،

يبحث كالمها عن الكتاب ادلستخدم. أما الفرق بينهما فهو يف نوع  وى

 الكتاب ادلستخدم بُت كتاب الًتبية اإلسالمية وكتاب اللغة العربية.

(، قسم تعليم اللغة العربية  يف كلية الًتبية والتعليم 2116سيف ادليلة ) .3

يل كتاب اللغة العربية  لطلبة الصف جبامعة سونان كايل جاغا بعنوان: "حتل

التاسع ادلدرسة ادلتوسطة الذي ألفو الدكتور ىداية". نتائج ىذا البحث ىي 

عرض الكتاب، وادلواد ال تزال يؤكد كتاب اللغة العربية لدكتور ىداية على 

  2حيث يشعر الطلبة بالصعوبة يف قراءة وفهمو.فيو متعدد احملتوى و تتداخل 

تبتها والفرق هبذا البحث الذي ك تشابوموضوعات، فهناك الومن بُت ثالث 

"االختبارات اللغوية" لدكتور زلمد علي  كتاب ادلدرسيحيٍت أفرنيت بعنوان: حتليل  

يبحث كالمها عن كتاب اللغة العربية  وهفيف ىذا البحث تشابة اخلويل. أما ال

 للحصول على التغيَتات واألشياء أحسن من السابق.

 

 

                                                             
2
Saeful Millah, Analisis Buku Pelajaran Bahasa Arab Kelas IX Tsanawiyah Karya DR. D 

Hidayat, Skripsi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2016  
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 النظرياإلطار  . ب

 تعريف التحليل .1

"، ويف اللغة analysis التحليل يف اللغة اإلصلليزية من أصل كلمة "

الوصف عن . لذلك التحليل ىو isis–إىل  يتغَت ysis–اإلندونيسية من 

ادلوضوعات على أجزاء سلتلفة والعالقات بُت األجزاء للحصول على الفهم 

التحليل ىو قدرة الشخص على الدقيق والفهم الشامل. وبكلمة أخرى أن 

 بُت أجزائها وصف ادلواد أو احلاالت وفقا جلزء صغَت والقادر على فهم العالقة

نظامو العام حبيث يتم الفهم على  ،القدرة على حتديد الوحداتتتضمن فيها 

ديكن تعريف التحليل  على أنو األنشطة التفكَتة لوصف الشئي  3بشكل جيد. 

عريف عالمة ادلكونات وعالقاهتا مع وظائفها الشاملة العام حىت يتكمنو من ت

  4وادلتكاملة. 

أن التحليل يف علم اللغة ىو الدراسة اللغوية للبحث عن القواعد اللغة 

بشكل دقيق. ىناك التعريف اآلخر من التحليل يف مصطالح البحث، وىو  

                                                             
3
 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, 1992 , Jakarta : Bumi Aksara, h. 

51 
4
 Tri Kurniawan, 2016, Skripsi,  Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa  

Lamban Belajar Dalam Menyelesaikan Soal-Soal, UIN Raden Intan Lampung, h. 15 
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5ادلتوفرة.كعملية دلعرفة وفهم احلقائق أو الظواىر باستخدام ادلعلومات 
ديكن   

كمثل الواقعية  أيضا تعريف التحليل على أنو الدراسة النظامية عن األحداث 

ديكن الفهم لذلك  6اإلنشاء والعمل وغَتمها دلعرفة حقيقة مشكالهتا ومكاناهتا.

   زلاولة للحصول على ادلعلومات الصحيحة وفقا للوضع احلقيقي.أن التحليل ىو 

تلخيص عدد من البيانات الضخمة  أحد األشكال من التحليل ىو

من رلموعة البيانات  أمهيةذات  ألجزاءوا والبيانات األولية اليت ديكن تفسَتىا.

أيضا أحد األشكال من التحليل جلمع البيانات سهلة يف ترتيبها. وفقا ي ى

لقاموس اإلندونيسي الكبَت، أن التحليل ىو الدراسة النظامية عن األحداث 

بناء  7اإلنشاء والعمل وغَتمها دلعرفة حقيقة مشكالهتا ومكاناهتا.الواقعية  كمثل 

على التعريفات السابقة، ديكن االستنتاج أن التحليل ىو نشاط االنتباه، 

 .وادلالحظة، وحل ادلشكالت

لذلك جيب أن يكون لو ادلدرس ذكاء يف اختيار أو حتديد الكتاب اجليد 

دلعروف لقد حدثت بعض الظواىر يف والئق لالستخدام يف عملية التعليم. من ا

اإلندونيسيا منها عرض ادلواد باستخدام األساليب ادلختلفة، والرسوم التوضيحية، 
                                                             

5
 Ridwansyah, Pendidikan Dasar Perbankan Syariah, (Lampung: Kumpulan Diklat 

Pembiayaan, 2009), h. 3. 
6
 Darminta Poerwa, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, PN , 1997). 

h.39. 
7
 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet., ke-VIII, 

(Semarang : Widya Karya,2009,  h. 37 
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خيشى أن يكون الكتاب وزلتوى ادلواد اليت تؤثر على فهم الطالب. حبيث 

ادلستخدم كمصدر التعلم غَت متوافق  بالنظام لصالحية الكتاب الذي قررىا 

 بادلنهج ادلطبق. فقبية الوننية كذلك غَت متواىيئة ادلعايَت الًت 

خبَت التعليم أن يكون جيب اليوم، ىذا نظرا إىل الظواىر احلادثة يف 

وىذا  حساما يف حتليل أو مراجعة الكتب اليت يستخدمها ادلعلمون والطالب.

وحتديد جودة أو صالحية الكتاب الذي سيتم نشره ومعرفة  يهدف إىل اختيار

واستخدامو يف التعليم. عالوة على ذلك، أن األىداف من ىذا حتليل الكتاب 

تعديل ادلواد حسب احتياجات و ىي حتسُت جودة أو نوعية للمواد التعليمة، 

إلثراء ادلعرفة تقدمي ادلسامهة والفوائد اإلجيابية و الطالب وادلناىج الدراسية، 

 8 العلوم.و 

 الكتاب المدرسي .2

الكتاب األساسي الذي يشمل ادلواد التعليمية أو  ىو كتاب ادلدرسي

اجملال التعليم وادلستخدم يف ادلدارس أو ادلؤسسات التعليمية للحصول على 

أن ة على احلقيق 9كتاب ادلدرسي. اللغة العربية ىو   يف teks bookالشهادة. 

                                                             
8
 Khizanatul hikmah dan Ruli Astuti, Analisis Perbandingan kualitas Buku Teks Bahasa  

Arab Ta’lim Al lughoh Al arabiyah dan Al- Ashri, Islamic Education Jurnal, Universitas 

Muhammadiyah Sidoarjo, 2018, h. 2 
9
Al-Mawrid, Arabic-English Dictinary, qatar,2000.  
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للمدرسة اإلبتدائية وادلدرسة ادلتوسطة إىل الكلية  األمساء ادلناسبة للكتاب ادلدرسي

 ىي الكتاب ادلدرسي، الكتاب التعليي أو ادلواد التعليمية.

بناء على البيان السابق، تستنبط الباحثة أن الكتاب ادلدرسي  ىو 

الكتاب ادلدرسي، والكتاب التعليمي أو ادلواد التعليمية ادلستخدمة يف ادلدارس أو 

 . أوالتمرينات التعليمية وحتتوي على ادلواد للتدريباتادلؤسسات 

يقدم سلدون نريقة استخدام الكتاب ادلدرسي ضلو ادلدرس. األوىل، 

تطوير ادلواد نفسها صعوبة وثقيلة عند ادلدرس. الثانية، للمدرس وقت زلدود يف 

ىناك  تطوير ادلواد اجلديدة. الثالثة، ىناك عوامل خارجية تؤثر على ادلدرس.

 األسباب األخرى لالستخدام الكتاب ادلدرسي ىي على النحو التايل:

برنامج  اإلنار العملي يف ترتيب اجلدول لنشاطكتاب ادلدرسي ىو  .1

 .التعليم

 كتاب ادلدرسي، يعتقد الطالب أهنم ال يهتم بادلدرس بالصحيح.بدون   .2

 عليمي.كادلقرر الت  الكتاب ادلدرسييف كثَت من احلاالت، ديكن أن يكون  .3

 يوفر الكتاب ادلدرسي نصوصا للدرس وواجبات جاىزة لالستخدام. .4

 كتاب ادلدرسي ىو وسيلة سهلة إلعداد التعلم. .5
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 يعترب ادلدرس اجلديد وأقل اخلربات، أن الكتاب ادلدرسي ىو كالسالمة، .6

 (2112:2)أنصاري  والتعليمات، وادلساعدة.

دراسي إذا قد أدتو بعض الشروط التالية: ستخدام ىذا الكتاب ادلاديكن 

( كان فيو 2( قد أمت الكتاب ادلدرسي احتياجات ادلدرس والطالب، 1

( ال يقتصر الكتاب ادلدرسى على إبداعية 3ادلوضوعات ذات أمهية للطالب، 

( يعمل 5الكتاب ادلدرسي يف وضع التعليم احلقيقي، يتم إعداد ( 4ادلدرس، 

 ( أن ال يكون ادلدرس كاخلدمات.6ب تعلم ادلتعلم، الكتاب ادلدرسي مع أسلو 

باجلوانب ادلذكورة أعاله، فإن الكتاب إذا مل يتم الكتاب ادلدرسي 

 Brumfit، وىذا كما قالو  masses of rubbish skillfully marketedادلدرسي سيصبح 

(Ansary 2002 وادلراد ب .)masses of rubbish skillfully marketed  تفيد أن  ىوو

. لذلك بالصراحة واخلفية يف بيع الكتاب ادلدرسي فائدة مادية جلميع األنراف

جيب أن يكون ادلدرس رلهزا بادلعرفة يف اختيار وإعداد الكتاب ادلدرسي وكيفية 

 تطبيقو يف الفصل الدراسي.

ويتم ترتيب الكتاب ادلدرسي يف التنظيم اخلاص لتسهيل على تقدم 

كان تنظيم  تنظيم الكتب األخرى.سلتلف مع وىو عملية التعلم والتعليم، 

الدروس ادلنظمة يف كل  (1الكتاب ادلدرسي لو ثالث اخلصائص الرئيسية ىي: 
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( احملتوى، يتكون زلتوى ادلواد من ادلعلومات، والتدريبات 2األبواب والوحدات، 

( ىناك التقدم يف التعليم ادلنهجي يوجو إىل اكتساب 3واخلالصة بادلنهجي، 

 10عرفة اجلديدة والتعليم اجلديد بناء على عناصر ادلعرفة ادلعروفة.ادل

 تارجيان، والكتب ادلدرسية ىي:. وفقا ل ه.غ

كتاب ادلدرسي ىو دائما كتاب مدرسي يظهر للطالب يف مستوى معُت  . أ

 من التعليم.

 ويرتبط الكتاب ادلدرسي دائما مبجال معُت من اجملاالت ادلدرسية. . ب

 الكتاب ادلدرسي من قبل اخلرباء ادليدانيُت ادلعينُت.وعادة ما يكتب ج. 

  11كتاب ادلدرسي سلصص ألغراض تعليمية زلددة. د.

استنادا إىل البيان السابق، تستنبط أن الكتاب ادلدرسي ىو اجملموعة من 

الكتابات اليت يكتبو من قبل اخلرباء ادليدانيُت ادلعينُت وحيتوى على الدروس احملددة 

ادلؤشرات وفقا للمناىج الدراسية ادلقررة يف السابق، والكتاب ادلدرسي  وقد أمت 

 كمصدر التعلم للمدرس والطالب يف ادلواد التعليمية.

 

 
                                                             

10
Muzakir AS, Penulisan Buku Teks yang Berkualitas,Journal FPBS UPI 

11
Henry Guntur Tarigan dan Dr. Djago Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, cet. 

II, Bandung : Angkasa,1986, h. 11-12  
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 كتاب المدرسيأنواع   .3

 عند تارجيان ىناك أربعة ادلعايَت األساسية يف تصنيف الكتاب امدرسي وىي:

ادلدرسة اإلبتدائية، أن يكون الكتاب ادلدرسي مناسبا بالدروس أو ادلواد يف  . أ

 وادلدرسة ادلتوسطة إىل ادلدرسة الثانوية.

 ذات الصلة يف اجلامعةأن يكون الكتاب ادلدرسي مناسبا بادلواد   . ب

 ج. أن يكون الكتاب ادلدرسي مناسبا بعدد الكاتب.

( ىناك أنواع الكتاب ادلدرسي 9: 2111بينما رأي ويرنطا )سوياتينة، 

يف ادلدرسة اإلبتدائية، وادلدرسة ادلتوسطة فهي   الذي استخدمو ادلدرس والطالب

 كالتايل:

درسي الرئيسي، وىو الكتاب التعليمي جملال التعليم ادلعُت الذي ب ادلاالكت . أ

 يكون كتابا قياسيا للطالب أو ادلدرس.

الكتاب ادلدرسي التكميلي، وىو الذي يشمل سلتلف الكتب واألدوات   . ب

 ادلصاحبة أو الكتب اإلضافية اليت يستخدمها الطالب وادلدرس.

بناء على البيان السابق، تستنبط أن الكتاب ادلدرسي ينقسم إىل قسمُت 

مناسبا بالدروس أو مها الكتاب ادلدرسي األساسي والكتاب ادلدرسي التكميلي 

 .بعدد الكاتبوكتابة ادلواد ومناسبا ادلواد 
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 كتاب المدرسيتحليل   .4

لتزويد الطالب بادلهارات اللغوية األساسية، ىناك احلاجة إىل الكتاب 

ادلدرسي ادلناسب ديكنو توجيو الطالب وادلدرس يف تنفيذ أنشطة تعلم اللغة 

 من التعليم بالنجاح. العربية بشكل صحيح، وديكن احلصول على األىداف

ولتحديد جودة الكتاب ادلدرسي ادلستخدمة، ديكن النظر إليها من نتائج 

دلدرسي كادلواد االتعلم لدى الطالب بشكل مباشر. ويف تقييم جدوى الكتاب 

  12كتاب ادلدرسي.ادلتوقع أن يقومو بأنشطة حتليل  ، من التعليمية

اد التعليمية، ودة ادلو كتاب ادلدرسي مهما جدا يف حتسُت جكان حتليل  

كتاب ادلدرسي ىو دلعرفة جدوى مالئمة الكتاب ادلدرسي مع واذلدف من حتليل  

كتاب ادلدرسي ىو القادر على طالب وادلدرس. ويف آخره، حتليل  احتياجات ال

والتعليم. من خالل حتليل   تقدمي الفوائد اإلجيابية لتحسُت جودة نتيجة التعلم

شلارسي التعليم معرفة جدوى الكتب ادلدرسية  ديكن جلميعكتاب ادلدرسي، 

النوعية والئق لالستخدام يف ادلستخدمة، والقادر على اختيار الكتب ادلدرسية 

 تصميم وتنفيذ عملية التعليم.

                                                             
12

Erlina, Telaah Buku Ajar Pengajaran Bahasa Arab di PTAIN, Jurnal : UIN Raden Intan 

Lampung, h.2  
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كتاب ادلدرسي، ىناك بعض األشياء ديكن لفحص حسن وجدى  

ىو قومي للكتاب ادلدرسي معيار الت ىناك بعض Brownاالىتمام هبا. يشرح 

ارات التتابق مع أىداف التعليم، وخلفية الطالب، وادلداخل ادلستخدمة، وادله

كتاب ادلدرسي إما من معياي الصدق، أو حساسية اللغوية احملصولة، وزلتوى  

اللغة ادلستخدمة، أو ادلوضوع احملدث. أما تنظيم عرض ادلواد من حيث القواعد، 

 13 خدمة.وادلهارات اللغوية، واختيار ادلفردات ادلست

 كتاب المدرسيوظائف   .5

كتاب ادلدرسي لو وظائف كثَتة منها الوظائف العامة والوظائف اخلاصة. 

 أما الوظائف اخلاصة ذلذا الكتاب ادلدرسي فهي:

 كتاب ادلدرسي وسيلة لتطوير ادلوادأن يكون   ( أ

 كتاب ادلدرسي وسيلة لتسهيل واجبات ادلدرسأن يكون    ( ب

 لتسهيل صلاح األىداف من التعليمكتاب ادلدرسي وسيلة يكون   ج( أن

 كتاب ادلدرسي وسيلة لتسهيل الفعالة واإلبداعيةد( أن يكون  

                                                             
13

 Brown, H.Douglas, Teaching by prinsiples : an Interactive Aproach to 

LanguagePedagogy, San Francisco, San Francisco State University),h.142  
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كتاب ادلدرسي قادرا على جتهيز الطالب بالناحية الثاقفية أن يكون  

ادلطلوبة، وحتويل عدة اخلربات وادلعرفة كذلك حتسُت القدرة على نقد األحداث  

  14كجزء من مهلية الفهم وادلعرفة.

بناء على البيان السابق، ديكن القول على أن الكتاب ادلدرسي لو 

والكتاب ادلدرسي القادر على ربط دور ادلدرس  أىداف نفسها يف عملية التعليم.

 بالطالب حبيث حيصل على األىداف ادلطلوبة من التعليم.

 كتاب المدرسيجودة   .6

التعليم، كمصدر للتعلم ويتم إعداده مناسبا بأىداف كتاب ادلدرسي ىو  

عند الطالب، أحد والكتاب ادلدرسي عنصر ىام يف حياة اجملتمع احلديث. 

الكتب ادلستخدمة ىو الكتاب ادلدرسي لدعم أنشطة التعلم والتعليم يف ادلواد 

 ادلعينة )اللغة العرببية(.

الذي يهتم بالتسهيالت الكافية وادلتنوعة كتاب ادلدرسي اجليد ىو 

التعلم والقادر على تقدمي احتياجات واذلوايات رغبتهم يف للطالب لتحسُت 

جيب أن يكون الكتاب ادلدرسي لو أىداف  15والتدريبات بعض ادلهارات.

                                                             
14

 Abdullah Al Gali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Bahan Ajar.., h.9 
15

 Ibid,.. h.51 



21 
 

ومالئمة مبستوى امكانات الطالب. وينبغي على الكاتب وادلؤلف لو فكرة يف 

  16تقدير قدرة ادلدرس على استخدام ذلك الكتاب ادلدرسي.

( ىناك تقييم الكتاب 21: 1986)تارجيان،  Pettyو  Greeneعند 

 ادلدرسي ىو:

جيب أن تكون الكتب ادلدرسية ذات أمهية للطالب وىم الطالب الذين  . أ

 يستخدموهنا.

 جيب أن حتفز الكتب ادلدرسية الطالب الذين يستخدموهنا.  . ب

ج. تنظر الكتب ادلدرسية بشكل مثايل يف اجلوانب اللغوية حبيث تتناسب 

 يستخدموهنا.الذين مع قدرة الطالب 

د. جيب أن تكون الكتب ادلدرسية قادرة على حتفيز، وخلق األنشطة 

 الشخصية للطالب الذين يستخدموهنا.

ه. جيب أن تتجنب الكتب ادلدرسية بوعي وصرامة ادلفاىيم الغامضة وغَت 

 العادية لتجنب اخللط بُت الطالب الذين يستخدموهنا.

                                                             
16

 Syamsudin, Metodologi Pembelajaran Bahasa (Analisis textbook bahasa arab), 

Yogyakarta :1988 h.12  
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نظر واضحة وثابتة حبيث و. جيب أن تكون الكتب ادلدرسية وجهة 

 يصبح يف هناية ادلطاف وجهة نظر من يستخدم ادلؤمنُت.

ز. وينبغي أن تكون الكتب ادلدرسية قادرة على تعزيز وتونيد قيم 

 األنفال والبالغُت.

ح. جيب أن تكون الكتب ادلدرسية قادرة على تقدير شخصيات 

 الطالب.

ودة الكتاب ادلدرسي من استنادا إىل البيان أعاله، ديكن النظر إليها ج

حيث زلتوى ادلواد، وعرض اخلطوط البيانية، وناحة اللغة. وجبانب ناحية ادلواد، 

وجيعل الطالب أكثر دراية ومعرفة وفقا من ادلتوقع أن يكون عرض ادلواد منظما 

دلستويات الطالب. ويف ناحية اللغة، جيب على ادلدرس استخدام اللغة سهلة 

واستخدام الكلمات اليت ال تسبب ادللل وتطورىا مناسبا  فهمها يف عرض ادلواد

 مبستوى تعليمهم.

لقد وصفو اخلرباء عن أمهية ناحية ادلواد، وعرض ادلواد، واخلطوط البيانية، 

وناحية اللغة يف إعداد الكتاب ادلدرسي. قد أمت الكتاب ادلدرسي النوعي ناحية 

كانت الناحية األربعة السابقة ترتبط ارتبانا وثيقا،   يف إعداد الكتاب ادلدرسي .
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لذلك فمن ادلتوقع أن إعداد الكتاب ادلدرسي ديكن أن يتم واحدة من الناحية 

 دون تقليل جودة النواحي األخرى.السابقة 

 رأي مسنور مصلح، ىناك معيار جدوى الكتاب ادلدرسي ىو على النحو التايل:

 تقييم جدوى العرض (1

 العرض ىناك العديد من األشياء اليت جيب أن نالحظ مبا يف ذلك:يف ىذا 

 تقنية العرض ( أ

كتاب العرض ادلنهجي لكل فصل من فصول  أوال، جيب أن يتضمن 

ادلدرسي التحفيز، وادلقدمة، واحملتوى، والصور، والرسوم التوضيحية، وفقا للمواد 

ادلقدمة على األقل ادلواد التعليمية لتشحيع االنطباع ادلثَت لالىتمام. وتتضمن 

ادلطلوبة مسبقا اليت يطلبها الطالب لفهم ادلوضوع ادلقدم. تتضمن احملتويات 

 العناصر اليت يغطيها ادلكون الفرعي جلدوى احملتوى.

كتاب ادلدرسي وفقا يكون التوجيو التقدديي يف عرض   ثانيا، جيب أن

غرض من إبرام ىل خلق اللتدفق التفكَت االستقرائي أو االستنتاجي الذي يهدف إ

حقيقية أو بيانات. كما يتم عرض ادلواد األساسية مواد البدء حبيث ديكن 

 للطالب فهم جيد.
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ثالثا، االستمرارية بُت الفصول ىي وصف ادلادة بُت الفصول  )الًتسيمُت 

يف عدد الصفحات( يتم تقدديها أيضا بالتناسب مع النظر يف معايَت الكفاءة 

 سية اليت يتعُت حتقيقها.والكفاءات األسا

ز كتاب ادلدرسي ادلوجو إىل تركيالتعليم، ومؤشر عرض التعليم يف  عرض   ( ب

ىو تفاعلية وتشاركية وذلك كتاب ادلدرسي الطالب حيث يف عرض ادلواد يف  

لتحفيز الطالب على التعلم بشكل مستقل، على سبيل ادلثال باستخدام 

، وىلم جرا. وعلى العرض أيضا األسئلة والصور ادلثَتة لالىتمام، واجلمل

  يؤكد على مهارات العلمية.

جيب أن يتضمن  كمال العرض، ومؤشر كمال العرض يف الكتاب ادلدرسي ج(  

وزلتويات  ،اإلىداءلكل فصل من فصول الكتاب ادلدرسي كما العرض 

ادلقدمة، واحملتوى، والصور، والرسوم التوضيحية، البحث تكمل فيها 

ادلتنوعة، والتدرج واخلالصل لكل فصل، وادلراجع، وقائمة والتدريبات 

 االصطالحات، أو إلجابة على السؤال ادلختارة.

 تقييم جدوى اللغة (2

التطابق مع مستوى تطور الطالب، أي أ ن اللغة ادلستخدمة يف الكتاب  ( أ

ادلدرسي جيب أن تأخذ يف االعتبار مستوى التطور التفكَتي، واللغة 
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الكتاب ادلدرسي لشرح ادلفاىيم  أو الرسوم التوضيحية ادلستخدمة يف 

 ادلفاىيمية ألمثلة رلردة وفقا للمستوى الفكري للطالب.

التواصلية، أي اللغة التواصلية ادلوجهة إىل وضوح الرسالة ، حيث يتم نقل   ( ب

باستخدام اللغة مثَتة لالىتمام، واضحة، صلبة، وال يسبب االرتباك  الرسالة

 يف الطالب.

التوجيو والتكامل بُت الفصول اليت واحدة مع فصول أخرى وتعكس عالقة ج( 

  17منطقية.

 وفقا دلذكَت ىو:

 ناحية ادلواد  . أ

 – 3ديكن أن تقسم ناحية ادلواد إىل ثالث فيئات منها: الكتاب مبقياس من 

+  3( ىو جيد، والكتاب مبقياس 3،11) 3)مقبول(، والكتاب مبقياس 

 )جيد جدا(.

 

 

 

                                                             
17

Masnur Muslich, Text Boox.. h.297-305  
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 ادلواد ضناحية عر   . ب

نريقة اليت استخدمها الكاتب ليكون الكتاب مثَت عرض ادلواد ىو 

، ألن فيو اىتمام بالتشجيع وديكن إلمناء نشاط الطالب لالىتمام، وسهل للفهم

 و ادلعريف والفكري والعقلي.

 ج. ناحية اللغة

ثالث األفكار الرئيسية تتعلق بالقراءة ىي: سهولة القراءة ) تتعلق ىناك 

بالرسوم البيانية(. مثَتة  ةالكتابة أو الطباعة، وشكل احلروف ادلتعلقبشكل 

لالىتمام )تتعلق برغبة القارئ يف القراءة، وكثافة قراءة األفكار، وتقييم مجال 

األسلوب للكتابة ادلتعلقة بعرض ادلواد(. التتابق، )يتعلق بالكلمة واجلملة، 

 علقة باللغة نفسها(.والقصَتة، النغمة، ترتيب الفقرة ادلت-الطويلة

 د. ناحية الرسوم البيانية

مشكلة الرسوم البيانية ىي خارج سلطة ادلؤلفُت والناشرين، وىي على 

 سلطة الطباعة ادلتعلقة باجلودة ادلادية للكتب ادلدرسية.

 ه. ناحية السالمة

حتتوى مجيع الكتب اليت دتت دراستها على أمن األعراف الثقافية 

 وألخالقية.
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رزال بيضوي، أن البحوث ذات الصلة أو البحوث السابقة مد عند زل

 ىي:

 ناحية زلتوى ادلواد . أ

 يتضمن احملتوى من ادلواد التعليمية ادلتعلقة بكل مستويات. .1

 شاهبة.العلوم ادل تأن يناسب عرض ادلواد مع رلاال .2

أن يكون نطاق الدرس ذات الصلة والكاملة وترتيب ادلواد ادلدرجة يف  .3

 الدراسي.ادلنهج 

 القانون ادلعمول بو. أن يكون صحيحا من حيث النظر إىل العلوم و  .4

 أن يكون زلتوى ادلواد مناسبا بتطوير العلوم والتكنولوجية. .5

أن يكون البيان وفقا للمعلومات واألمثلة ادلصممة للمساعدة على عملية  .6

 التعليم  وتقدم الطالب.

 جيب أن يكون ىناك ادلراجع وادلصادر.  .7

 ناحية عرض ادلواد ب. 

 ادلعيار ادلستخدم للكتاب ادلدرسي مناسبا بادلنهج الدراسي .1

جيب تصميم النطاق والتسلسل بشكل منطقي، بدءا من التعليم اإللزامي  .2

 للطالب مث ادلوضوعات اجلديدة والشاملة والطبيعية. 
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 تعزيو متبادل مع ادلواد الدراسية ادلعينة .3

 الدراسية ادلعينة دائما حتفيز الطالب لتعلم ادلواد .4

 جيب أن يكون الكتاب شرحا واضحا لعرض ادلواد. .5

 ج. ناحية اللغة

 استخدام اللغة اجليدة والصحيحة .1

 اللغة ادلستخدمة يف الكتاب ذات أمهية دلستخدمو .2

 ربط تطورات الطالباستخدام اللغة قادر على  .3

 استخدم الكلمات ادلناسبة مبستوى تطورات الطالب .4

 البيانيةد. ناحية الرسوم 

 مدعمة حملتوى النص، واضحة، وسهولة فهمها.الرسوم أن تكون  .1

 استخدام األلوان مناسبا باالحتياجات  .2

-11أن يكون حجم احلروف واخلط مناسبا باألعمار وخربات القارئ ) .3

12pts ) 

 .ems 50-26نول رلموعة ادلناسبة ىو  .4

 pts- 20/30 20/24، على سبيل ادلثال  1,5-1مسافة رلموعة ادلناسبة ىي  .5

pts 
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 A4 ،A5 ،B5يعتمد حجم الكتاب على  شكل فريس، على سبيل ادلثال  .6

 .crown quarto،أو 

 ه. ناحية السالمة

 .MPRو تقرير  1945أن يكون الكتاب مناسبا بالقانون  .1

 أن يكون الكتاب مناسبا بسياسة احلكومة. .2

 ال يتعارض الكتاب مع القانون، والتنظيم، واألخالق. .3

الكتاب يف تضارب بُت الدين والقبيلة والتقاليد الثقافية ال يسبب  .4

 18احمللية.

يف الكتاب ادلدرسي ىي حاجة مهمة يف عامل التعليم. ادلصادر الكافية و 

وجيب أن يكون الكتاب ادلدرسي مصدرا رئيسيا للمعلومات للطالب القادرين 

 على حتفيز عملية التفكَت وعملية التعلم بشكل مستقل.

 عليميةالمواد الت .7

ادلواد التعليمية تتكون من ادلعرفة، وادلهارة، وادلوقف للطالب يف حتقيق 

ادلواد التعليمية ىي مجيع أشكال ادلواد ادلستخدمة  19معايَت الكفاءة احملددة.

                                                             
18

 Muhammad Rizal Baidhowi, Analisis Buku Teks AL-Lughoh  Al-Arabiyyah, Skripsi : 

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015. 
19

Rini Dwi Susanti, Studi Analisis Materi Ajar “ Buku Teks Pelajaran” Pada Mapel 

Bahasa Arab, Jurnal Arabia, Vol. 5 No. 2  : STAIN  Kudus, 2013,h. 10 
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دلساعدة ادلدرسُت أو ادلدربُت يف تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم. قد تكون ادلادة 

 ادلعينة مكتوبة أو غَت مكتوبة.

ادلواد التعليمية ىي رلموعة من ادلواد أو ادلواد من الدرس الذي يتم ترتيبو  

بشكل منهجي، وعرض كامل الرقم من الكفاءة اليت سيتم التحكم فيها من قبل 

الطالب يف أنشطة التعلم. من خالل ادلواد التعليمية، مبكن للطالب تعلم 

بأهنا معلومات أو أجهزات ليمية الكفاءة األساسية بانظامية وادلنهجية. ادلواد التع

أو نصوص اليت حيتاجها ادلدرس يف ختطيط تطبيق التعليم. أما ادلواد يف تعليم 

اللغة العربية فتسمى ب " ادلواد الدراسية أو ادلواد العلمية "، ىي أحد  العوامل 

 اذلامة يف عملية التعليم.  يف ىذه الدراسة تعريف ادلادة كمادة أكثر وفقا دلرادىا

 من قبل الباحثُت.

ويف الكتاب ادلدرسي أو الكتاب التعليمي، جيب أن تستند ادلواد ادلقدمة 

إىل تنمية واضحة ومفهومة وقادرة على األكادديية. من الناحية التقنية، وىذا 

 األسس حيتوى على دقة ادلواد، والتغطية ادلادية، والدعم ادلادي. 

 لية:ترد ناحية دقة ادلواد يف ادلؤشرات التا
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جيب أن تكون أي مفاىيم وتعاريف وصيغ وقوانُت، وما إىل ذلك ادلقدمة  .1

يف الكتاب ادلدرسي دقيقة. وينظر إىل ىذه الدقة يف مالئمة بُت احملتوى 

 ادلوصوف والنظرية الواردة يف رلال الدراسية ادلعينة.

ادلواد ادلقدمة جيب أن تكون أصلية، أصالة ىذه ادلادة وينظر إىل أن كل  .2

 ض من ادلواد ديكن تطبيقها أو ديكن إثباهتا يف احلياة احلقيقية.عر 

يتم احلصول على ادلفاىيم، والتعاريف، والصيغ، والقوانُت، وما إىل ذلك  .3

ادلقدمة يف الكتب ادلدرسية من اإلجراءات ادلناسبة. وينظر إىل الدقة  ىذا 

  20اإلجراء يف اخلطوات اليت ديكن تصحيحها بطريقة معينة.

( يتطابق الوصف 1جانب التغطية ادلادية يف ادلؤشرات التالية:  ويظهر

والكفاءات األساسية الواردة يف ادلنهج  ادلادي للكتاب ادلدرسي مع معايَت الكفاء

 21 ( ادلادة الداعمة للتعليم.3( دقة ادلواد، 2الدراسي، 

َتويف، يذكر القامسي أن مادة شالدين أ مشسيف كتاباتو اليت نقل عنها 

الكتب ادلدرسية للغة العربية للطالب األجنيب )غَت العريب( تتكون من ثالثة 

 أجزاء:

 ادلواد األساسية، واليت تتكون من : . أ

                                                             
20

 Manshur  Muslich, Text Book Writing, Yogyakarta : Arruz Media, 2010,h.134 
21

Ibid,.. h.292  
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 تعلم النص (1

 قواعد إعداد اللغة (2

 شلارسة تدرجيية (3

 جدول احملتويات (4

 سلسلة ادلفردات (5

 ادلواد ادلساعدة، واليت تتكون من: . ب

 قاموس (1

 كتاب شلارسة الكتابة (2

 الصوت كتاب التدريب (3

 كتب التعلم الدورية (4

 الكتاب ادلدرسي (5

 دليل التعليمات (6

 ج. ادلواد ادلعينة، اليت تتكون من:

 الوسائل السمعية (1

 الوسائل البصرية (2



33 
 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن ادلواد اليت سيتم تقدديها للطالب جيب أيضا 

الىتمام إىل اختيار، تدرج، عرض، وتكرار. وفقا لويليام فرانسيس ماكي ىناك 

 أربعة جوانب ىامة دلعرفة نوعية وتقييم الكتاب ادلدرسي، وىي:

 

 

 اختيار ادلواد . أ

منو مناسب دلعجم الكبَت اإلندونيسية  22االختيار ىو تصفية أو اختيار.

حرفا.االختيار ىو االختيار )للحصول على أفضل( والتصفية. وىكذا، يف سياق 

 ىذا البحث خيتار ادلواد.

غة لال ديكن تعليم مجيع ادلواد يف  واالختيار، ألنىذا حيتاج إىل عقد 

. بعد أن يتم اختيار ادلواد واخلطوة التالية ىي تدرج ادلواد واحدة أو رلال للعلوم

 ذا االختيار مهم على أساس التفكَت كالتايل:ى23 وعرضها.

 مصادر قواعد اللغة ىي وصفية ومتنوعة إما من النظرية أو الباحث. (1

 وصفية ال تتعلق باحتياجات التعليمية. ىناك مواد القواعد (2

                                                             
22

  Pius A Partanto dan  M. Dahlan  Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya : Arkola, 

2001, h.699 
23

Mulyanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan dari Segi Metodologi, 

Jakarta : bulan bintang,2000,h.41-42  
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 ال ديكن تقدمي مجيع ادلواد العربية إىل الطالب. (3

كان لتعليم اللغة العربية أىداف خاصة وال جيب لكل نالب إتقان    (4

 .مجيع جوانب اللغة

والختيار ادلادة يف ىذا البحث، فيحتاجها إىل تركيز رلال ادلفردات، 

 التايل: وىناك بعض ادلعايَت ىي على النحو

  Frequency واترالت (1

يتم احلصول االختيار على أساس الًتديد من أمثلة ادلواد اليت يستمع 

 اختيار واستخدام الكلمات الشائعة.والتواتر ىو الطالب وجيربوهنا. 

  Rangeالتوازع أو ادلدى  (2

على تلك اليت توجد يف البالد ىو تفضل الكلمة اليت تستخدم يف أكثر 

يفضل أن ختتار الكلمة اليت تلتقي معظم البالد على بلد واحد. لذا 

  24.استخدامها

 Availabilityادلتاحية  (3

 األشياء احملتاجة أو ادلناسبة باحلاالت احملددة.اختيار 

 ,Coverageلشمول ا (4

                                                             
24

 Nurhadi,M.Pd.,Tata Bahasa Pendidikan Landasan  Penyusunan Buku Pelajaran  

Bahasa,  IKIP Semarang Press, h.365 
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 ىو قدرة اللفظ ليحتوي معٌت اللفظ ودتلك البيانات واسعا جدا.

 Learnlibilityالتعلم  (5

تدرسها أي الكلمة واذليكل. ىذه ادلادة السهلة  ىو اختيار ادلادة السهلة

  25ألن يوجد ادلستوى بُت اللغة األوىل واللغة الثانية.

 تدرج ادلواد . ب

سيقلل ىو إعداد ادلواد اليت مت االختيار هبا، والتدرج ادلنهجي ادلواد تدرج 

ب من صعوبة تعلم اللغة العربية  عن نريق إعداد األجزاء من ادلادة ادلتتابعة لتجن

 األخطاء.عن 

يؤكد  26يتم تصنيف جتميع ادلواد إىل فيئتُت، مها جتميع القواعد والداللة.

جتميع القواعد على الكفاءة اللغوية أما جتميع الداللة فيؤكد على الكفاءة 

 االتصالية.

 ج. عرض ادلواد  

بشكل  عرض ادلواد مث قدم أو بعد القيام باختيار ادلواد وتدرج ادلواد،

جيد، أي كيف مت عرض ادلواد الذي ديكن قبولو وفهمو من الطالب. العرض يف 

                                                             
25

Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing... h.43  
26

Nurhadi, M.Pd., Tata Bahasa Pendidikan Landasan Penyusunan Buku Pelajaran 

Bahasa, IKIP Semarang Press, h.365 
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والعرض يتعلق  27 والتعرف.قاموس الكبَت اإلندونيسية ىو التقدمي، أي ىو إىداء 

 بكيف تقدمي ادلواد حبيث ديكن فهمو من  الطالب.

عرض ادلواد متعمدا على أىداف التعلم ومستوى مهارة الطالب. ويف 

رض ادلواد جيب االىتمام بالتدريج وادلظاىرة. يف عملية عرض ادلواد ىناك ىذا ع

 ثالثة مناذج العرض، وىي:

 اإلجراءات التفاضلية    (1

وىناك نريقة سلتلفة ىي لشرح القواعد بشرح تفسَتىا يف لغة 

  28الطالب.

 اإلجراءات التصورية (2

 إجراءات التعليم باستخدام الرسوم.

 اإلجراءات السياقية (3

شمل التفسَتات اجملردة إجراءات التعليم باستخدام السياق ي ىي

  29التعريف والتعداد وادلعارضة والسياق ادلتعدد.

 د. تكرار ادلواد

                                                             
27

 Pius A Partanto dan M.Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah, h.622 
28

Mackey, Language Teaching.. h.239  
29

 Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing.. h.55-56  
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لتدريب، أو الشحذ. الشحذ ىو اخلطوة اليت دير أواالتكرار ىو التأكيد، 

 كادلهارات اللغوية مؤلف الكتاب حبيث ديكن للطالب حتقيق ادلادة ادلقدمة هبا 

ليكون قادرا على إتقان اللغة وخاصة للغة األجنبية، جيب أن  جاىزة لالستخدام.

ألن الفعل سيصبح عادة إذا تكرر اإلجراء مرار. ويف تعلم ، غالبايفعل التكرار 

عدة التدريبات اللغة العربية فهناك تكوين العادة جيدة، لذلك جيب أن يكون لو 

  دون اخلطأ.

 ليميةأهداف ووظائف المواد التع .8

 الكتاب ادلدرسي لو أىداف كثَتة، وىي:

 أن يساعد الطالب على التعلم بدون ادلدرسُت . أ

أن يوفر أنواع ادلواد التعليمية حىت ال يكون الطالب متعمدا على مصدر   . ب

 واحد فقط

ج. أن يسهل ادلدرس يف تنفيذ التعليم، ألن يتم إعداد ادلواد بنفسو وتقدديها 

 بطريقة سلتلفة.

 التعليم متنوعا ومثَتا الىتمام الطالب أن يكوند. 

 كان للمواد التعليمية وظائف متعدد، وىي:



38 
 

أن تكون ادلواد دليال للمدرس الذي يوجو مجيع أنشطة الطالب يف  . أ

 عملية التعليم.

أن تكون ادلواد دليال للطالب الذي سيوجو مجيع أنشطتهم يف عملية   . ب

 التعليم، وأهنا كمادة الكفاء جيب إتقاهنا.

 أن تكون ادلواد وسيلة لنجاح التقومي وإتقان نتيجة التعليم. ج.

 . أنواع المواد التعليمية9

 تقسم ادلواد التعليمية إىل أربعة أقسام، وىي:

 ادلادة التعليمية ادلطبوعة ( أ

تقسم ادلادة التعليمية ادلطبوعة إىل عدة أقسام ىي الكتاب ادلدرسي، 

 والنموذج، وادلقالة.وكرسات تدريبات، والصورة، والنشرة، 

 ادلادة التعليمية السمعية  ( ب

تقسم ادلادة التعليمية السمعية إىل عدة أقسام ىي التسجيل، 

 اليت فيها عرض الرسائل.وادلذياع، وادلادة التعليمية السمعية 

 ادلادة السمعية والبصرية ج(

سمعية والبصرية إىل عدة أقسام ىي الفيديو، واألفالم، تقسم ادلادة ال

 وادلصادر.
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 ادلادة التفاعلية د(

 Guidelines for Bibliographic Description ofادلادة التفاعلية عند 

Interactive Multimedia  مزيج من اثنُت أو أكثر من وسائل التعليم ) ىي

الوسائل البصرية، والنص، والرسوم البيانية، والصورة، والرسوم ادلتحركة، 

من الناس يستخدمون ىذه ادلادة التعليمية، جبانب لقد بدأ كثَتا . والفيديو(

مثَتة لالىتمام فإهنا تسهل على مستخدمو يف تعلم رلاالت معينة. وعادة ما 

  30يتم ختطيط ادلادة التفاعلية بالكاملة تبدأ من دليل استخدامها إىل التقييم.

 تطوير المواد التعليمية .11

صنع ادلواد اليت ينظر إليها من حيث حقوق إعداد ادلواد ىو عملية  ( أ

معيار يع مجالتأليف والنشر األصلي. تبدأ عملية إعداد ادلواد من تعيُت 

الكفاءة والكفاءة األساسية، وتعيُت نوع زلتوى ادلادة، كمثل مودول، 

 وكرسات تدريبات، والكتاب ادلدرسي، وغَت ذلك.

لى أساس ادلادة الواردة إما التكييف، ىو عملية تطوير ادلادة التعليمية ع  ( ب

 من مودول، وكرسات تدريبات، والكتاب ادلدرسي وغَت ذلك.

                                                             
30

Nila Kesumawati, Pengembangan Bahan Ajar Interaktif Berbasis Komputer, Jurnal 

Pendidikan Matematika , 7.2, 2013,h.55  
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نريقة ألخذ األفكار ج( التبنية، ىي عملية تطوير ادلادة التعليمية من خالل 

 أو األشكال من عمل السابق.

د( التصحيح، ىو عملية تطوير ادلادة التعليمية من خالل تصحيح ادلقاالت 

 السابقة.

الكتاب من اللغة األجنبية إىل اللغة  لغة نقل لًتمجة، ىي عمليةه( ا

  اإلندونيسية. 

 كتاب المدرسياألشكال من تغليف     .11

كتاب ادلدرسي لو معايَت زلددة واليت تتكون من الشروط، جيب أن يكون  

صياغة معايَت التقييم  نكتاب ادلدرسي. ديكخلصائص، والكفاءات ادلضمونة يف  وا

 :اجلوانب الرئيسية، وىي ثالثةالنظر يف من خالل 

ادلعايَت ادلتعلقة باجلوانب ادلادية، مثل كمال ادلادة، دقة ادلادة،   ( أ

تنظيم األنشطة الداعمة للمادة، زلاولة  يف حتسُت كفاءة الطالب، 

 ادلادة، وتطور ادلادة مهارات التفكَت وقدراتو.

تنظيم العرض ادلعايَت ادلتعلقة بعرض ادلواد، مثل تنظيم عرض العام،   ( ب

فصل، ويف عرض ادلواد جيب االىتمام بفوائدىا وإشراط لكل 
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الطالب بنشاط، تطوير عمليات تكوين ادلعرفة، وتسليم ادلعلومات 

 ادلتنوعة، وحتسُت نوعية التعليم.

كتاب ادلدرسي لو يكون  ، وجيب أن ج( ادلعايَت ادلتعلقة باجلوانب اللغوية

 والواضحة والسهولة يف القراءة. اللغة الصحيحة واجليدة

 كتاب المدرسيمعيار اختيار   .12

فئات اليت جيب ملؤىا بالكتاب ادلدرسي اجليد  Pety 11و  Geeneيقدم 

 :وىي على النحو التايل

 كتاب ادلدرسي مثَتا لالىتمام الطالبأن يكون   (1

 على تشجيع الطالبكتاب ادلدرسي قادرا أن يكون   (2

كتاب ادلدرسي لو الرسوم التوضيحية ومثَتة لالىتمام أن يكون   (3

 الطالب

 كتاب ادلدرسي جيب االىتمام باجلوانب اللغوية حسب مهارت (4

 الطالب

 كتاب ادلدرسي مرتبط بادلواد األخرىزلتوى   (5

 كتاب ادلدرسي قادرا على حتفيز الطالبجيب أن يكون   (6
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مفاىيم غامضة حبيث ال يتحَت كتاب ادلدرسي جيب أن يتجنب   (7

 الطالب

 "  point of view كتاب ادلدرسي لو "أن يكون   (8

كتاب ادلدرسي قادرا على توفَت االستقرار، والًتكيز جيب أن يكون   (9

 على قيمة األنفال والبالغُت.

كتاب ادلدرسي لو اىتمام باالختالفات الشخصية عند أن يكون   (11

 مستخدمو.

تعتمد الباحثة على ، "االختبارات اللغوية"ويف حتليل كتاب ادلدرسي 

  والذي كان مستحوى من أفكار علي زلمد قاسم.أفكار مشس الدين أشرايف 

يقول أن علي زلمد قاسم ىو لغوي ومدرس لألجنبيُت يف جامعة رياض، وىو  

كتاب ادلدرسي لتدريس اللغة العربية لألجنبيُت سواء أكانت بتدريس 

 حتتوي على عدة ادلواد وىي:إلندونيسيُت، واليت 

 المطالعة . أ

 إن األىداف من تعليم ادلطالعة ىي كالتايل:

يقدر الطالب على قراءة احلروف العربية والقرأن من خالل  األوىل،

 االىتمام بعالماهتا كمثل الفتحة، الضمة، الكسرة، السكون، التنوين وىلم جرا.
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احلروف الواحدة إىل أخرى، ييز القراءة بُت الثانية، يقدر الطالب على دت

ها وقراءهتا، وبُت اجلملة العربية السطحية، حبيث أن تكون الطالقة يف لفظ

 والصحيحة يف استخدامها والدقة يف قراءهتا.

يقدر الطالب على نطق األسلوب العريب أسلوبا مناسبا الثالثة، 

 وجذابا.

وفهم كل ما الرابعة، تدريب الطالب على أن يكونوا قادرين على قراءة 

 ىو ادلقروء.

يتمكن الطالب من قراءة، ومناقشة والبحث يف الكتب ، ةاخلامس

ويف  كتوبة باللغة العربية.مالدينية، وأعمال كبار العلماء، وادلفكرين اإلسالميُت و 

اإلندونيسيا نوع ىذا الكتاب يسمى ب "الكتاب األصفر" ألن مدونا باللغة 

 (.211:119العربية بال حركة. )أمحد عزان، 

 القواعد . ب

 تعلمال جيب شرح القواعد باللغة العربية، ولكن ديكن صياغتها بلغة ادل 

بعد القراءة أو يف أخر النص. وفقا للطريقة احلديثة، إن أىم من تعليم ووضعها 

على التعبيَت عن اللغة بالقواعد الصحيحة، وقراءهتا القواعد ىو تدريب الطالب 
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وديكن التحدث إلقائيا يف مجيع احلاالت. )مشس وفهمها بالدقة والطالقة، 

 (.21: 1998الدين أشرايف، 

يف اللغة العربية باإلصطالح "القواعد" واليت توجد  Gramatikaتعرف 

أحد  فيها عنصران يرتبطان، ومها علم النحو وعلم الصرف. علم النحو ىي

 غة العربيةللقراءة كتابة ال ةالفروع من علم اللغة العربية وديكن استخدامو كوسيل

أما علم الصرف فهو تغيَت أشكال الكلمات وفقا للحركات  .دون احلركة

لق لتعليمو إىل الطالب من خالل  وىكذا أن علم النحو والصرف مطادلناسبة. 

حبيث يكون لكل نالب لو مهارات اللغوية بشكل جيد كتاب ادلدرسي 

 ي صعوبة يف الفهم.وصحيح، ألن اللغة دون القواعد الصحيحة ى

 ج. التدريبات

وية أو الكتابية )نطق مجل ادلفردات التدريبات ىي ادلمارسة الشف

فإن اللغة تؤكد على الصوتية(، جيب عمل هبا الطالب بالتوجيو من ادلعلم. 

القدرة وادلهارات العلمية، وليست فقط ادلعرفة والفهم يف الدماغ. لذلك جيب 

أن ديارس الطالب منذ أول تعلم اللغة العربية من خالل ادلواد اليت ديكن 

احلصول عليها بسهولة، على سبيل ادلثال الكتب العربية ادلستخدمة يف ادلدارس 
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أو االىتمام باحملاضرة األيات من القرآن الكرمي، الدينية أو ديكنو أيضا فهم 

 (.4: 1987الدينية يبحث فيها اللغة العربية. )إمام بوين، 

اإلجابة على تقصد ىذه التدريبات ىي تدريب الطالب للقيام بكتابة 

كتاب ادلدرسي باستخدام ادلفردات يف اجلملة الصحيحة على السؤال الواردة يف  

 ىذا النوع من التدريبات يف أخر لكل قراءة أو مادة أساس القواعد. يتم تقدمي

أن تبدأ من الكلمات السهلة إىل لكل عنوان. ويف صنع ىذه التدريبات جيب 

الكلمات الصعبة، ومن األمناط البسيطة إىل األمناط الطويلة، فكانت مادة 

التدريبات ىي من ادلادة الرئيسية مث زيادة التدريبات ادلتنوعة إما من نطق 

   31 الكلمات أو اجلمل.

                                                             
31

Roviin, Analisis Buku Al’Arabiyah li Al Nasyi’in Karya Mahmud Ismail Shini Dkk, 

Jurnal Al Bayan Vol.10. No.1 :IAIN Salatiga,  2018,h. 38-44 
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 نوع البحث . أ

بأوداف ومهنافع  بلثص ل على ابحياناتادلهنج  ابعلمي هنج  ابحث  و  ادل 

فألوداف ابحث  ثالثة وعلى وجه عام . مهنافع معنيبكل حب  أوداف و و   1معني.

 .ةوتهنمي ةوحتقيقي ةأن اع وي اوداف اكتشافي

فرع من فروع ابعلم ابذي رأي خابد نارب ك  وأمحدي أن ادلهنج  ابحث  و  

عن كيفية إجراء ابحث ث من خالل األنشطة بلحث  وابسجل وابصياغة  يحث ي

 يهنقسم 2وابتثليل حىت يتم ابحاح  يف إعداد ابحث  مستهندا إىل احلقائق ابعلمية.

 ادلهنج  ابهن عي وادلهنج  ابكمي.ادلهنج  ابحث  إىل قسمني مها 

ابحث  ويف وذا ابحث  استخدمت ابحاحثة حبثا ن عيا. ابحث  ابهن عي و   

كانت بياناهتا على شكل ابلفظي وحتليلجا دون استخدام ابتقهنيات   ابذي

  3اإلحصائية.

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2015), 

h. 3. 
2 Cholid Narbuko & Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

h. 2. 
3 Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal Pustaka, 2010), h. 12. 
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ابحث  ادلكتيب. ابحث  ادلكتيب و  أما ن ع ابحث  يف وذا ابحث  و  

يف ادل اقف  وادلعايري ادلتط رةفة اإلطار ابهنظري وادلراجع األخرى ادلتعلقة بابقيم وابثقا

عن عملية ابحث  رأي نانان  مارت ن  أن ابحث  ادلكتيب و   4اإلجتماعية ادلحث ثة.

. وبذبك ابحث  ادلكتيب اادلراجع ادلختلفة ونتائ  ابحث  أو ابدراسة ادلتعلقة بحثثج

  5.ادلتعلقة هبذا ابحث ادلكتحية  ابيت يتم تهنفيذوا باستخدام ادلراجعو  ابدراسة ابهنظرية 

استهنادا إىل ابحيان أعاله، أن ابحث  ادلكتيب و  ابحث  ابذي قام به 

ابكاتب عن طريق مجع ابحيانات من ابكتب واجملالت وادلقاالت وابكتابات احملددة. 

حتليل  يعتمد وذا ابحث  على ابحيانات من ابكتب ادلتعلقة مبشكلة ابحث  وي 

 "االختحارات ابلغ ية" بدكت ر حممد علي اخل يل. كتاب ادلدرسي

 صفة البحث . ب

، أن وذا ابحث  و  ابحث  اب صفي، ابحث  من ججة ابهنظر إىل مشكلتجا

اب صفي و  ابدراسة ابهنظامية وابدقيقة بتقدمي احلقائق اب اقعية من طحيعة ابسكان 

 6.ادلعني

ع يف مجفي ، أن وذا ابحث  و  ابحث  اب صومن ناحية عرض ابحيانات

7ًتتيحجا ووصفجا وحتليلجا.مث يق م ابحاح  بابحيانات أو ادلعل مات 
 و يف وذا احلال  

                                                             
4 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 144 
5
 Suharsimi Arikuntoro, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 65. 

6
 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 8 
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ال حيتاج إىل  "االختحارات ابلغ ية" بدكت ر حممد علي اخل يل كتاب ادلدرسيحتليل   أن

 ابفرضية.

 ج. مصادر البيانات

 وو  كادلستجيب يأيتابحيان من ابشخص ميكن أن تك ن ابحيانات يف شكل 

من اب ثائق إما من أشكال اإلحصائية أو غريوا ألغراض ابحث . ابحيانات وي 

 احلقائق أو ادلعل مات أو ابحيانات كادلصدر الستهنتاج ابحث .

مصادر ابحيانات ويف وذا ابحث  تهنقسم مصادر ابحيانات إىل قسمني مها 

احلقائق، ختتلف ابحيانات مع  ابحيانات ابثان ية أو اإلضافية.مصادر األساسية و 

ابحيانات ادلختارة بهناء على ابهنظرية أو اإلطار ابتفكريي ادلعني يتعلق وي وابحيانات 

مبشكالت ابحث . ابحيانات وي سلسلة من احلقائق ابيت مت تشكيلجا أو ترتيحجا 

 تأسيسا على اإلطار ابتفكري ابعلمي وابطريقة احملددة.

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
7
 Ibid 
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 مصادر البيانات األساسية .1

من ادليدان ابحاح  حصلت عليجا ابحيانات األساسية وي ابحيانات ابيت  

8بشكل محاشر.
ابحيانات األساسيىة تسمى ابحيانات األصلية أو ابحيانات   

  9اجلديدة. وحتتاج وذه ابحيانات األساسية إىل حتليلجا.

وابحيانات األساسية ابيت استخدمتجا ابحاحثة يف وذا ابحث  وي ابكتاب 

"االختحارات ابلغ ية" بدكت ر حممد علي اخل يل. ووذا ابكتاب كابحيانات األساسية 

"االختحارات ابلغ ية" بدكت ر حممد علي  ابكتاب ادلدرسيالكتشاف مفج م حتليل 

 اخل يل.

 مصادر ابحيانات ابثان ية أو اإلضافية .2

حصلت عليجا ابحاح  من ابيت  وي ابحيانات ية أو اإلضافية ابثانابحيانات 

ميكن احلص ل على ابحيانات  .محاشر غري بشكلخالل ابحث  يف ادلصادر اب اردة 

من ادلكتحة أو ابدراسات ابسابقة، وتستخدم وذه ابحيانات بتكملة ابحيانات 

ابكتب ابداعمة ميكن ابق ل أن ابحيانات ابثان ية أو اإلضافية وي   10  األساسية.

                                                             
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2015), 

h. 308. 
9
 Rukaesih A.Maolani. Ucu Cahyana, , Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2016), h. 146 
10

Ibid, h. 147 
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 يف حتليل حمت ى ادلستخدمة الستكمال ابحيانات األساسية وادلساعدة على ابتفسري

  ادلادة.

 البيانات جمعاساليب د. 

وي اخلط ة االسًتاتيجية يف ابحث ، ألن اذلدف  ابحيانات مجعاسابيب 

مجع ابحيانات، ال يف ابحث  و  بلثص ل على ابحيانات. عدم ادلعرفة من ابرئيسي 

ميكن أن يتم و  11على ابحيانات مع استيفاء ابحيانات ادلقررة.احلص ل  ميكن ابحاح 

 مجع ابحيانات يف خمتلف اإلعدادات وادلصادر وابطرق ادلختلفة.

دية ابسلسلة اذلامة يف تأ رأي حممد عيهنني أن أسابيب مجع ابحيانات وي

ومن خالل مجع ابحيانات ميكن احلص ل على ادلعل مات أي ابظ اور اذلامة  .ابحث 

وابصثيح وم ث ق هبا, واحلص ل االكتشاف عليجا ابحث ث ابعلمية ميكن ادلسؤول 

12.به
  .أسل ب ابت ثيقي ةابحاحث تاستخدم وذا ابحث ويف   

وذه اب ثائق يف  أن تك نو سجل األحداث ادلاضية.  أسل ب ابت ثيقي و 

ابت ثيقية وي استكمال من استخدام طريقة  ل ابكتابات وابص ر. كانت ابدراسةشك

.ادلالحظة وادلقابلة يف ابحث  ابهن عي.
13

  

                                                             
11

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), h. 224. 
12

 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal Pustaka, 2010), h. 

121-122. 
13

 Sugiyono, Op. Cit; h. 240. 
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ابحيانات  ابحث  عن  و يابت ثيقأسل ب  أنرأي س وارمسي أريكهنت  

 نقش وابصثف واجملالت من ابكتبابهنص ص مثل أو متغريات،  ادل ج دة عليجا

. جداول األعمال وولم جراواالجتماعات و  وابدقائق
14

 

استهنادا إىل ابتعريفات ابسابقة، تفجم ابحاحثة أن اب ثائق أو ابت ثيقية وي أحد 

ابطرق جلمع ابحيانات عن أشياء معيهنة من خالل ابكتب أو اب ثائق ابيت مجعتجا 

مع ذبك إستخدمت ابحاحثة وذا األسل ب جلببعض اب كاالت أو ادلهنظمات. 

االختحارات ابلغ ية" بدكت ر حممد علي " كتاب ادلدرسيتثليل  ادلتعلقة بابحيانات 

 اخل يل.

 ابدراسة ابت ثيقية .1

 مع ابحيانات معجلأسل ب ( وي documentary studyابدراسة ابت ثيقية ) 

حتليل اب ثائق إما من اب ثيقة ادلكت بة، أو اب ثيقة ابص رة، أو اب ثيقة  

ويف أسل ب مجع ابحيانات، تستخدم ابحاحثة حبثا يف ابكتاب  15اإلبكًتونية.

 "االختحارات ابلغ ية" بدكت ر حممد علي اخل يل وابكتب ادلتعلقة بحثثجا.

 

                                                             
14

 Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 274. 
15

 Nana Syaodih Sukmadinata,Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Romada 

Rosdakarya, 2013),  h. 221 
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  تيابحث  عن ابحيانات يف االنًتن .2

 ت و  ابقيام بحث  ابحيانات من خالليابحث  عن ابحيانات يف االنًتن 

ابيت ت فروا تسجيالت أو اب سائل األخرى  وسائل ابتعليم كمثل يف اإلنًتنيت 

ميكن بلحاحثة استخدام بيانات ادلعل مات من االنًتنيت يف شكل حىت  االنًتنيت 

 ابحيانات أو نظرية ادلعل مات باسرعة وابسج بة.

ابذي يتقدم بسرعة ومتزايدة وقادر على اإلجابة يف مع تط رات االنًتنيت 

تب ابرسابة ابعلمية االنًتنيت بلحث  عن احتياجات اجملتمع، بذبك يستخدم كا

نظرية ادلعل مات وابحيانات األساسية أو ابحيانات اإلضافية ابيت حيتاججا ابحاح  

وجيب أن يك ن وهناك ابطريقة ادلستخدمة بحث  ابحيانات أو ادلعل مات من االنرنيت 

  أو ابشحكة ابدوبية.

 ه. أساليب تحليل البيانات 

عملية ابحث  وترتيب ابحيانات احملص بة من حتليل ابحيانات وي  أسابيب

ئة يف وحدة اب حدة ادلقابلة ومالحظة ادليدانية وابت ثيقية. وذبك بتهنظيم ابحيانات وهتج

ابقيام بتثقيق ابحيانات أو و  يب واختيار ابحيانات ادلجمة ابيت مت تدريسجامث ابقيام بًتت

 16فجمه. يفسم االستهنتاج حىت يسجل ابحاح  ر 

                                                             
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 335 
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 (content analysis)حتليل احملت ى  .1

 حمت ى نو  ابحث  ابعميق ع (content analysis)حتليل احملت ى  

يف وسائل اإلعالم اجلماوريية. كان حتليل ادلعل مات ادلكت بة أو ادلطحعة  

(. symbol codingتقهنية ترميز ابرم ز )يف  Harold D. Lasswellاحملت ى أسسه 

تدوين ادلالحظات أو ابرسائل بادلهنججية بتقدمي  وذه ابتقهنية وي

  17ابتفسريات.

وميكن ال ميكن استخدام ابتثليل جلميع ابحث ث اإلجتماعية، 

 استخدام وذا ابتثليل إذا بديه ابشروط ابتابية:

كانت ابحيانات تتك ن من ادل اد ادل ثقة كمثل ابكتب أو اجملالت أو  . أ

 ابسجالت أو ابهنص ص.

 عن ابطريقة وادلدخل بتلك ابحيانات. طار ابهنظري إلوهناك ابحيان أو ا . ب

ابيت مت مجعجا، ألن كان ابحاح  به مجارة تقهنية يف معاجلة ابحيانات ج.  

 18بعض اب ثائق وي اخلاصة أو احملددة. 

 

 
                                                             

17
 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2012, h. 165 
18

Ibid, hlm. 166 
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 19رأي فرنكيل ووبني وهناك خط ات حتليل احملت ى وي كابتايل:

 يق م ابحاح  بصياغة األوداف اخلاصة ادلطل بة. (1

 .حتديد االصطالحات اذلامة بابتفصيل (2

 .يق م ابحاح  بتخصص اب حدة بتثليلجا (3

 .ابحث  عن ابحيانات ابصاحلة (4

تعحري اآلراء أو ابعالقة ادلفاويمية بت ضيح كيفية ارتحاط ابحيانات  (5

 باألوداف أو األغراض.

 .ختطيط مجع ابعيهنات (6

احملت يات ادلحث ثة يق م ابحاح  بصياغة ابًتميز، بعد أن حيدده  ابحاح   (7

 بابتفصيل مث حيتاج إىل تشكيل ابفئات ذات ابصلة بلدراسة.

 (Discourse Analysisحتليل اخلطاب ) .2

ادلستخدمة   أحد ابطرق ( وDiscourse Analysisحتليل اخلطاب )

حتليل ووهناك أيضا  من حتليل احملت ى.فيه احلدود  بتعلم معٌت ابرسابة، ألن

بتشريح  هابتثليل ابذي ال ميكن إال أن يستخدمو  و احملت ى ابتقليدي، 

                                                             
19

 Sulkhan Sofyan, Materi Dan Metode Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan 

Ditinjau Dari Perspektif Catur Pusat Pendidikan, Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, h. 43 
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حمت ى االتصال ابهنص احلقيقي. أما حتليل اخلطاب فج  ابًتكيز على ابرسائل 

  20 واالوتمام مبعٌت ابرسائل. اخلفية

طاب به استهنادا إىل بعض األراء ابسابقة، ميكن ابق ل أن حتليل اخل

وابتفاعل ابرمزي محادئ مشاهبة بحعض ادلدخل ادلهنججي كمثل ابتثليل ادلهنججي، 

 21 كلجم يؤكد على تعحري ادلعاين اخلفية.وذا  وابفيزياء و 

                                                             
20 Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada),2015, h. 196 
21

Ibid, h. 197 
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 الباب الرابع

 نتيجة البحث وبحثها

 البيانات عن موضوع البحث . أ

 السيرة الذاتية لدكتور محمد علي الخولي .1

الدكتور زلمد علي اخلويل ىو ادلؤلف لكتاب "االختبارات اللغوية"، ولد يف 

ادلؤىالت: دبلوم كلية ادلعلمُت، دار ادلعلمُت،  .9191فلسطُت يف بلدة طولكرم سنة 

، . بكالوريوس لغة إننجليزية، اجلامعة األمريكية، بَتوت، لبنان9196عمان، األردن، 

. دوكتوراه 9155. دبلوم فن التعليم اجلامعة األمريكية، بَتوت، لبنان، 9155

  9199.1لبنان، لغة إجنليزية(، اجلامعة األمريكية، بَتوت، -)اللغويات التطبيقية

ىذا  لكتاب "االختبارات اللغوية"، كاتبالدكتور زلمد علي اخلويل ىو ال

الكتاب حيتوي على الطريقة ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية، والقراءة، والكتابة، 

ومن الكتب واالستماع، والقواعد، وادلفردات، والكلمات، وادلهارات اللغوية األخرى. 

 زلمد علي اخلويل ىي كالتايل: اليت ألفها الدكتور

 االختبارات اللغوية . أ

 أساليب تدريس اللغة العربية  . ب
                                                             

1
 http:/dpi564ali.wordpres.com/biografi-muhammad-alli-Al-Khuli.html 
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 ج. ادلملكة العربية السعودية

 "االختبارات اللغوية" كتاب المدرسيالصورة العامة لمحتوى   .2

 احملتويات

 مقدمة

 الفصل األول: االطار النظري

 أىداف االختبارات . أ

 أنواع االحتبارات . ب

 ماذا نقيس؟ . ت

 خالصة  . ث

 أسئلة ومتارين . ج

 صفات االختبار الجيد الفصل الثاني :

 الصدق . أ

 الثبات . ب

 التمييز . ت

 التمثيل . ث

 الوقت . ج
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 التعليمات . ح

 التدريج . خ

 الشكل . د

 خالصة . ذ

 أسئلة ومتارين . ر

 الفصل الثالث : االختبار الموضوعي واالختبار المقالي

 اختبار ملء الفراغ . أ

 اختبار التكملة . ب

 اختبار كشف اخلطاء  . ت

 اختبار الصواب واخلطاء . ث

 اختبار االختيار من متعدد . ج

 اختبار احلذف ادلنتظم . ح

 اختبار الًتتيب . خ

 اختبار ادلزاوجة . د

 االختبارات الذاتية . ذ

 مقارنة بُت االختبارات ادلوضوعية والذاتية . ر
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 معاجلة عيوب االختبارات . ز

 خالصة . س

 اسئلة ومتارين . ش

 الفصل الرابع : اختبارات المفردات

 اختبار ملء الفراغ . أ

 اختبار اختيار ادلرادف . ب

 صورة وبدائلتبار اخ  . ت

 اختبار تعريف وبدائل . ث

 اختبار كلمات وتعريفات . ج

 اختبار كلمة ومعان . ح

 اختبار كلمة واقًتان . خ

 اختبار كلمات وحقل . د

 اختبار كلمات وفراشات . ذ

 اختبار مزاوجة . ر

 اختبار االستعمال يف اجلملة . ز

 اختبار الشروح . س
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 اختبار االشتقاق . ش

 اختبار ملء الفراغ ادلعان . ص

 خالصة . ض

 أسئلة ومتارين . ط

 الفصل الخامس : اختبارات القواعد

 اختبار االختيار من متعدد . أ

 اختبار ملء الفراغ . ب

 اختبار تعديل الصيغة . ت

 اختبار االشتقاق . ث

 اختبار الدمج . ج

 اختبار الشكل . ح

 اختبار االكمال . خ

 اختبار كشف اخلطاء . د

 اختبار االعراب . ذ

 اختبار االضافة . ر

 اختبار الًتتيب . ز
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 اختبار التحويل . س

 اختبار التصحيح . ش

 اختيار اخلطأاختبار  . ص

 خالصة . ض

 اسئلة ومتارين . ط

 لفصل السادس : اختبارات االستماعا

 اختبار الصورة والكلمات . أ

 اختبار الصورة والكلمة . ب

 اختبار الكلمة ادلختلفة . ت

 اختبار الكلمتُت ادلتطابقتُت . ث

 اختبار الكلمة ادلسموعة . ج

 اختبار الثنائيات . ح

 اختبار الصوت ادلسموع . خ

 اختبار ادلقطع ادلنبور . د

 الكلمة ادلنبورةاختبار  . ذ

 اختبار نوع اجلملة . ر
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 اختبار الصورة واجلملة . ز

 اختبار الصور واجلملة . س

 اختبار رسم األشكال . ش

 اختبار اخلريطة . ص

 اختبار تكملة الصورة . ض

 اختبار اجلملة وادلعاين . ط

 اختبار السؤال واإلجابات . ظ

 اختبار النص ادلسموع واألسئلة . ع

 اختبار الصوت األخَت  . غ

 اختبار الكلمة األوىل . ف

 الكلمة األخَتةاختبار  . ق

 اختبار األوامر واحلركات . ك

 اختبار كتابة األرقام . ل

 اختبار ادلوضوع العام . م

 اختبار حفظ ادلسموع . ن

 اختبار الكالم السريع . ه
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 اختبار االستماع ادلشوش . و

 خالصة . ي

 أسئلة ومتارين   

 الفصل السابع : اختبارات الكالم

 اختبار القراءة اجلهرية . أ

 اختبار األسئلة ادلكتوبة . ب

 اإلعادة الشفهيةاختبار  . ت

 اختبار التحويل . ث

 اختبار األسئلى عن صورة . ج

 اختبار احملاورة . ح

 اختبار ادلقابلة احلرة . خ

 اختبار ادلقابلة ادلوجهة . د

 اختبار التعبَت احلر . ذ

 اختبار األسئلة عن خريطة . ر

 اختبار الفونيمات . ز

 اختبار النرب . س
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 اختبار التغنيم . ش

 اختبار إعالم الوقت والساعة . ص

 ول زمٍتاختبار إعالم الوقت من جد . ض

 اختبار التعويض . ط

 خالصة . ظ

 أسئلة ومتارين . ع

 الباب الثامن : اختبارات القراءة

 اختبار االستفهام . أ

 اختبار االختيار من متعدد . ب

 اختبار الصواب واخلطأ . ت

 اختبار ملء الفراغ . ث

 اختبار مزاوجة احملتوى . ج

 اختبار الًتتيب . ح

 اختبار ادلفردات . خ

 اختبار القواعد . د

 اختبار مزاوجة أشكال الكلمات . ذ
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 اختبار مزاوجة أشكال اجلمل  . ر

 اختبار مزاوجة اجلملة والصورة . ز

 اختبار مزاوجة الصورة واجلملة . س

 اختبار مزاوجة اجلمل والصورة . ش

 اختبار فهم النص القصَت . ص

 خالصة . ض

 أسئلة ومتارين . ط

 الفصل التاسع : اختبارات الكتابة

 اختبار كتابة احلروف . أ

 اختبار كتابة ادلقاطع . ب

 اختبار احملاكاة . ت

 الء : االستكتاباختبار اإلم . ث

 اختبار اإلمالء : دمج الوحدات . ج

 اختبار اإلمالء : األحكام . ح

 اختبار اإلمالء : االختيار من متعدد . خ

 اختبار اإلمالء : االشتقاق . د
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 اختبار اإلمالء : اإلضافة . ذ

 اختبار اإلمالء : كشف اخلطأ . ر

 اختبار اإلمالء : الكلمات احملذوفة . ز

 اختبار الًتقيم  . س

 ادلقيدةاختبارات الكتابة  . ش

 اختبارات تصحيح الفقرة . ص

 اختبارات حتليل القراءة . ض

 اختبارات اإلنشاء احلر . ط

 اختبارات التلخيص . ظ

 طريقة التقييم . ع

 خالصة . غ

 أسئلة ومتارين . ف

 الفصل العاشر : اختبارات الترجمة

 اختبار الًتمجة من اللة األجنبية . أ

 اختبار الًتمجة من اللغة األم . ب

 اختبار الًتمجة التخصصية . ت



59 
 

 اختبار الًتمجة العامة  . ث

 اختبار الًتمجة الفورية . ج

 اختبار الًتمجة التتبعية . ح

 اختبار نظرية الًتمجة  . خ

 اختبار االختيار من متعدد . د

 اختبار تصحيح الًتمجة . ذ

 اختبار ملء الفراغ . ر

 استخدام ادلعجم . ز

 طبيعة النصوص . س

 مستوى االختبار . ش

 طريقة التقييم . ص

 خالصة . ض

 أسئلة ومتارين . ط

 اختبارات األدبالفصل الحادي عشر : 

 االختبارات ادلوضوعية . أ

 االختبارات ادلقالية . ب
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 االختبارات الشفهية . ت

 ر الفهم االختبا . ث

 اختبار وجوه البالغة . ج

 تقييم اختبار األدب . ح

 خالصة . خ

 أسئلة ومتارين . د

 [مراجع للقراءة اإلضافية 

 كشف الموضوعات

 كتب المؤلف

 تحليل البيانات . ب

 حتليل زلتوى الكتاب ادلدرسي .9

سيتم توجيو حتليل الكتاب ادلدرسي حسب ما حتديد الكائنات، سواء كان 

فهم  عايَت الكتاب ادلدرسي اجليد عند بعض اخلرباء والبحوث السابقةمب مناسباذلك 

 مصنور مصلح، ومذّكر، وزلمد رزال بيضوي:

 

 



51 
 

 التتابق مع أىداف تعليم اللغة . أ

ادلعينة، سواء  يهدف لتحقيق األىداف كان مجيع النشاط حلياة الناس

ىناك األىداف ادلعينة. ومن ىذه األىداف  أكانت عملية تعليم اللغة العربية

ىي لتحقيق أربع ادلهارات اللغوية واليت تتكون من مهارة االستماع، مهارة 

 الكالم، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة. 

ع ادلهارات اللغوية كالكفاءة بديكن اختيار أر  Chomskyعلى رأي 

فإن األىداف من تعليم اللغة العربية  Swainو  Canaleعند  2وأدائها.غوية الل

، وعلم اللغة اإلجتماعي، واالسًتاتيجية، ومهارة ة النحويةحتقيق الكفاءاىي 

  3الكالم. 

ومن بعض ادلقاالت أو البحوث السابقة، ديكن استخدام النظرية 

Canale  وSwain  لتحقيق أىداف تعليم اللغة العربية وىي حتقيق الكفاءاة

 النحوية، وعلم اللغة اإلجتماعي، واالسًتاتيجية، ومهارة الكالم.

كتاب ادلدرسي ن  ومن بيان زلتوى الكتاب ادلدرسي، ديكن االستنتاج أ

الئق وصالحية لالستخدام وىو تزويد الطالب خربات تعلم اللغة العربية 

 ية حىت يشعرون بالسهولة يف تعلم اللغة العربية التالية.وادلهارات اللغو 
                                                             

2
Hadley, Omaggio Alice, Teaching Language in Context, Third Edition, Boston, 

Thomson Chorporation,2001,h.3  
3
Ibid,h.4  
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 التتابق مع ادلوضوع والوضع والسياق  . ب

كتاب ادلدرسي السابق، ديكن تقدمي البيان أن اختيار من وصف زلتوى  

ىو مناسب ادلستخدم يف موضوع ادلواد  ادلوضوع، والوضع والسياق اللغوي

اللغة العربية يف البيئة الرمسية أو ومطابق باحتياجات الطالب الذين يتعلمون 

 غَتىا.

 صالحية ادلواد . ج

 9ومن ناحية ادلواد، أهنا قد أمت معايَت الكتاب ادلدرسي اجليد بنتيجة 

و إىل قد اىتم الكتاب مؤلفوىذا بادلعٌت على أن  على مستوى جيد.وىي 

لغة ة للمعلومات والفهم، والتوازن وتكامل زلتوى ادلواد ولغتها تتكون من اللغ

للتحليل النقدي والتقومي، واللغة للتفاعل لالستجابة والتعبَت عن أدهبا، واللغة 

اإلجتماعي ويعتمد على األساس العلمي فيو دقة ادلادة، والتغطية ادلادية، وادلادة 

ادلناىيج الداعمة. ىذه ادلواد ىي مناسبة بادلناىج الدراسية ادلستخدمة، وىي 

مع ادلواد الدينية يف ادلدارس، وازرة الًتبية الوطنية لادلتكاملة بُت مناىج 

يتم هي ادلناىيج فالكليات. أما ادلناىيج الدراسية ادلستخدمة  وأوادلعاىيد، 

 إعدادىا بنفسو.
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 صالحية عرض ادلواد . د

تنظيم العرض لكل مواد متسقة، وىذا ديكن نظرىا من شرح ادلواد فيها 

)االستماع، الكالم، حيتوي على  عرض ادلفردات، واخلطاب يف مجيع الفصل

والقواعد العربية، والتقومي. يكتب ادلؤلف  (، مع مثاذلا القراءة، والكتابة

تعلم ادلواد ، ولكن ال يكتب فيها احلاشية يف الكتاب األىداف احملصولة بعد 

 ادلدرسي.

 ه. صالحية اللغة

واللغة ال ، كانت اللغة ادلستخدمة لشرح ىذه ادلواد ىي اللغة البسيطة

واللغة ادلناسبة مبستوى ادلعريف للطالب.  ،حتتوي على تفسَتات متعددة

وتستخدم فيها الكلمة واجلملة ادلناسبة بالقواعد العربية، كذلك من ناحية كتابة 

عدم احلركات ، وىو وذلذا الكتاب ادلدرسي عيوب احلروف وفقا للقواعد العربية.

 ا. يف كتابتو حبيث أن يكون التعليم صعب

 و. صالحية الرسوم البيانية

 ISOحجم ادلواد التعليمية ادلستخدمة مل يكن مناسبا ب 

(International Organization of Standardization)   يف صنع الكتاب

 ة جلعلو عمليا وسهال محلو. م صغَت احجبأتصميم ىذا الكتاب يتم  ادلدرسي.
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وحلجم الكتاب حيتاج إىل حتسينو  tradisional Arabicوكتابتو باستخدام حجم 

كمثل )العنوان وفرعو، كان وضع عناصر التخطيط    .ISOعلى أساس 

وادلفردات، واخلطاب، واألمثلة، واألحكام، والقواعد، والتقومي( ىي متسقة لكل 

تكون ادلواد غَت  حبيث أنالصور ما فيو  لكنو  . حبث يف الكتاب ادلدرسي

غَت قة ادلبهمة، وىذه الورقة تسبب ادلواد ىذا الكتاب يستخدم الور جذابة. 

أما تصميم الغالف  حىت يكون الطالب أقل الرغبة يف تعلم اللغة العربية.جذابة 

ذلذا الكتاب مثَت لالىتمام، حيث يوجد فيو الرسوم التوضيحية على شكل 

الصور للمساجد ادلعمارية يف الشرق األوساط واليت ديكن إظهارىا اخلصائص 

استخدام احلروف أو الصور العيوب من غالف ىذا الكتاب ىو العربية. و 

 بسيطة وغَت متنوعة حبيث أن يقلل االىتمام بًتكيز على الكتاب ادلدرسي.

 ناحية السالمة . ز

آمنا لالستخدام، ألنو ال حيتوي على جيب أن يكون الكتاب ادلدرسي 

 ادلستخدمة.األشياء ادلخالفة للقيمة الثقافية، واألخالق، وأحكام القوانُت 

 وعرضها، وتكرارىاادلواد،وتدرجها،  اختيارحتليل  .9

 اختيار ادلواد . أ

 اختيار ىذه ادلواد جيدة، ألن فيها أساس االختيار والذي حيتوي على:
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  Frequencyالتواتر  (9

(، والكلمات ادلستخدمة ختباراإلطار النظري )أىداف اال

 االختبارات.ىي من أول ادلادة إىل أخرىا دائما يف ىذا السياق 

اجليد، والكلمات ادلستخدمة دائما يف ىذا  ختبارخصائص اال ( أ

 السياق من أول ادلادة إىل أخرىا ىي االختبار اجليد.

االختبار ادلوضوعي، والكلمات ادلستخدمة دائما يف ىذا   ( ب

 السياق من أول ادلادة إىل أخرىا ىي ادلوضوعي، الذايت.

ادلستخدمة دائما يف ىذا اختبارات ادلفردات، والكلمات ج( 

 السياق من أول ادلادة إىل أخرىا ىي ادلفردات.

اختبارات القواعد، والكلمات ادلستخدمة دائما يف ىذا السياق  ( د

 من أول ادلادة إىل أخرىا ىي حرف.

اختبارات االستماع، والكلمات ادلستخدمة دائما يف ىذا  ( ه

 السياق من أول ادلادة إىل أخرىا ىي االستماع.

رات الكالم، والكلمات ادلستخدمة دائما يف ىذا السياق اختبا ( و

 من أول ادلادة إىل أخرىا ىي الكالم.
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اختبارات القراءة، والكلمات ادلستخدمة دائما يف ىذا السياق  ( ز

 من أول ادلادة إىل أخرىا ىي القراءة.

اختبارات الكتابة، والكلمات ادلستخدمة دائما يف ىذا السياق   ( س

 خرىا ىي الكتابة.من أول ادلادة إىل أ

اختبارات الًتمجة، والكلمات ادلستخدمة دائما يف ىذا السياق   ( ش

 من أول ادلادة إىل أخرىا ىي الًتمجة.

اختبارات األدب، والكلمات ادلستخدمة دائما يف ىذا  ( ص

 السياق من أول ادلادة إىل أخرىا ىي األدب.

  Rangeالتوازع أو ادلدى   (6

الكلمات الواردة يف كل اإلطار النظري )أىداف االختبار(،  ( أ

 مكان، يف ىذا السياق الوضع ىي يل، يف.

خصائص االختبار اجليد، الكلمات الواردة يف كل مكان، يف   ( ب

 ىذا السياق الوضع ىي يف، و.

ج( االختبار ادلوضوعي، الكلمات الواردة يف كل مكان، يف ىذا 

 السياق الوضع ىي يف.
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اختبارات ادلفردات، الكلمات الواردة يف كل مكان، يف ىذا د( 

 السياق الوضع ىي على، يف، ىذا، من، و.

ه( اختبارات القواعد، الكلمات الواردة يف كل مكان، يف ىذا 

 السياق الوضع ىي من، إىل، و.

و( اختبارات االستماع، الكلمات الواردة يف كل مكان، يف ىذا 

 ، ب، إىل، على.السياق الوضع ىي و، من، يف

ز( اختبارات الكالم، الكلمات الواردة يف كل مكان، يف ىذا 

 السياق الوضع ىي ىذه، على، و، من، يف.

و( اختبارات القراءة، الكلمات الواردة يف كل مكان، يف ىذا 

 السياق الوضع ىي من، إىل ، يف.

س( اختبارات الكتابة، الكلمات الواردة يف كل مكان، يف ىذا 

 الوضع ىي ىذا، يف، من. السياق

ش( اختبارات الًتمجة، الكلمات الواردة يف كل مكان، يف ىذا 

 السياق الوضع ىي إىل، يف، من، و.

ص( اختبارات األدب، الكلمات الواردة يف كل مكان، يف ىذا 

 السياق الوضع ىي و، ىذه، يف، من، على.
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 Availability( ادلتاحية 9

اإلطار النظري )أىداف االختبار(، الكلمات ادلستخدمة يف  ( أ

 حاالت معينة، يف ىذا السياق ىو طالب.

خصائص االختبار اجليد، الكلمات ادلستخدمة يف حاالت   ( ب

 معينة، يف ىذا السياق ىي شديد.

ج( االختبار ادلوضوعي، الكلمات ادلستخدمة يف حاالت معينة، 

 يف ىذا السياق ىي ىنا.

اختبارات ادلفردات، الكلمات ادلستخدمة يف حاالت معينة، يف د( 

 ىذا السياق ىي ادلرادف.

ه( اختبارات القواعد، الكلمات ادلستخدمة يف حاالت معينة، يف 

 ىذا السياق ىي ادلذكر وادلؤنث.

و( احتبارات االستماع، الكلمات ادلستخدمة يف حاالت معينة، يف 

 ىذا السياق ىي ادلعلم.

رات الكالم، الكلمات ادلستخدمة يف حاالت معينة، يف ز( اختبا

 ىذا السياق ىي مستوى.
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س( اختبارات القراءى، الكلمات ادلستخدمة يف حاالت معينة، يف 

 ىذا السياق ىي زلتواه.

ش( اختبارات الكتابة، الكلمات ادلستخدمة يف حاالت معينة، يف 

 ىذا السياق ىي إنتاجية.

مات ادلستخدمة يف حاالت معينة، يف ص( اختبارات الًتمجة، الكل

 ىذا السياق ىي التقليدية.

م( اختبارات األدب، الكلمات ادلستخدمة يف حاالت معينة، يف 

 ىذا السياق ىي الطريقتُت.

 ,Coverageالشمول ( 6

الكلمات ذلا العديد من  اإلطار النظري )أىداف االختبار(، ( أ

 ادلعاين يف ىذا الفصل ىي العام.

الكلمات ذلا العديد من ادلعاين يف خصائص االختبار اجليد،  ( ب

 الغش. ىذا الفصل ىي

الكلمات ذلا العديد من ادلعاين يف ىذا ج( االختبار ادلوضوعي، 

 حتت. الفصل ىي
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الكلمات ذلا العديد من ادلعاين يف ىذا  د( اختبارات ادلفردات، 

 الفصل. الفصل ىي

العديد من ادلعاين يف ىذا الكلمات ذلا ه( اختبارات القواعد، 

 نوع. الفصل ىي

الكلمات ذلا العديد من ادلعاين يف ىذا و( اختبارات االستماع، 

 حسب. الفصل ىي

الكلمات ذلا العديد من ادلعاين يف ىذا  ز( اختبارات الكالم، 

 أجل. الفصل ىي

الكلمات ذلا العديد من ادلعاين يف ىذا س( اختبارات القراءة، 

 فقرة. الفصل ىي

الكلمات ذلا العديد من ادلعاين يف ىذا  ش( اختبارت الكتابة، 

 سائر. الفصل ىي

الكلمات ذلا العديد من ادلعاين يف ىذا ص( اختبارات الًتمجة، 

 عملية. الفصل ىي

الكلمات ذلا العديد من ادلعاين يف ىذا  م( اختبارات األدب، 

 رلال. الفصل ىي
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 Learnlibility( التعلم 6

الكلمات اليت يسهل فهمها  النظري )أىداف االختبار(،اإلطار أ(  

 يف ىذا الفصل ىي ادلعلم.

ب( خصائص االختبار اجليد، الكلمات اليت يسهل فهمها يف ىذا 

 الفصل ىي صادقا.

ج( االختبار ادلوضوعي، الكلمات اليت يسهل فهمها يف ىذا الفصل 

 ىي كتابة.

مها يف ىذا الفصل د( اختبارات ادلفردات، الكلمات اليت يسهل فه

 ىي ادلفردات.

ه( اختبارات القواعد، الكلمات اليت يسهل فهمها يف ىذا الفصل 

 ىي الطالب.

و( اختبارات االستماع، الكلمات اليت يسهل فهمها يف ىذا الفصل 

 ىي اللغة.

ز( اختبارات الكالم، الكلمات اليت يسهل فهمها يف ىذا الفصل 

 ىي الساعة.
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الكلمات اليت يسهل فهمها يف ىذا الفصل  س( اختبارات القراءة،

 ىي النص.

ش( اختبارات الكتابة، الكلمات اليت يسهل فهمها يف ىذا الفصل 

 ىي السبورة.

ص( اختبارات الًتمجة، الكلمات اليت يسهل فهمها يف ىذا الفصل 

 ىي األم.

م( اختبارات األدب،  الكلمات اليت يسهل فهمها يف ىذا الفصل 

 ىي بيت.

 ادلواد ب. تدرج

األول، والثاين، والثالث،  ادلواد ذلذا الكتاب من الفصلتدرج 

والرابع، واخلامس، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر واحلدي 

 وفقا لعنصر القواعد ويتعلق بادلهارات تدرج ادلواد متسلسال كان   .عشر

 اللغوية.

 عرض ادلواد . ج

"االختبارات اللغوية" ىو غَت يف الكتاب ادلدرسي عرض ادلواد 

 ثالثة مناذج العرض، وىي:ب مناسب
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 اإلجراءات التفاضلية    (9

يقدم ادلعٌت أو ترمجة اللغة األوىل إىل اللغة ال  ،يف ىذا الكتاب

 األجنبية وىي اللغة العربية.

 اإلجراءات التصورية (6

 .يف ىذا الكتاب، ال يقدم بعض الصور لفهم ادلادة

 اإلجراءات السياقية (9

 يف ىذا الكتاب، ديكن للمدرس إيصال ادلواد شفهيا.

 تكرار ادلواد . د

رية التكرار تكرار ادلواد يف ىذا الكتاب جيد، ألنو يف كل منوذج يطبق نظ

 وىناك التدريبات للمادة ادلدروسة.
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 وصف البيانات . ب

 مفهوم اختبار الكتاب عند زلمد علي اخلويل .9

فقرة  يعملو وفقا بالنص إما منعلى ما االختبار ىو قياس فهم الطالب 

  4ومناسبا باألوقات ادلتوفرة ومستوى الطالب.منها واحدة أو أكثر 

 اختبار موضوعي . أ

اختبار موضوعي وىو اختبار إجابتو زلددة مع األفكار الوصفية. اختبار 

 موضوعي نوعان مها:

 اختبار موضوعي احلرة . أ

 اختبار موضوعي احملددة . ب

 اختبار االختيار من متعدد . ب

اختبار االختيار من متعدد، ديكن أن تأيت األسئلة على أساس االختيار 

إىل  اختبار االختيار من متعدد، يقسم 6و 6وأكثر اإلجابة حول  من متعدد.

 قسمُت، ومها:

 يف شكل البيان أو األسئلة.وىو  stemالقسم األول يسمى  . أ

 ا:أو اإلجابة حتتوي على عنصرين، ومه optionsالقسم الثاين يسمى   . ب
                                                             

4
 Muhammad Ali Al-Khuli,   -               -Lugawiyyah,(Suwilah: Darul Falah, 2000), 

hal. 116 
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 مفتاح اإلجابة ىو اإلجابة الصحيحة (9

 البديل من نفتاح اإلجابة يسمى احملتال  (6

 اختبار الصواب واخلطأ . ج

ىنا يطلب من الطالب أن يقرأ النص ويقرر إذاكانت اجلملة صواب أم 

خطأ )حسب ما يذكر النص(، وديكن إضافة اختيار آخر، أال وىو "غَت زلدد" 

  5اجلملة صوابا أم خطأ.أي إن النص ال يبُت إن كانت 

 اختبار ملء الفراغد. 

ىنا، حسب فهم الطالب للنص الذي قرأه، عليو أن ديأل الفراغ يف كل 

ىو األسئلة أو الواجبات ديكن إجابتو مع  اختبار ملء الفراغمجلة بكلمة واحدة. 

  6الطالب بكلمة واحدة، ومجلة واحدة، ورقم واحد، وصياغة واحدة.

  احملتوى ه. اختبار مزاوجة

األسئلة اليت كانت إجابتها تتم مطابقة اختبار مزاوجة احملتوى ىو 

بسلسلة اإلجابات. وبادلعٌت أن عمل الطالب ىو يطابق الفرضية مع سلسلة 

 واحدة من اإلجابات. اختبار مزاوجة احملتوى نوعان، ومها:

                                                             
5
Ibid, hal. 117 

6
 Ibid, hal. 119 
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أو الفرضية، أو أسئلة رئيسية تشكل  stemالقسم األول سلسلة  (9

 البيان أو السؤال.

ديكن تشكيل اختبار مزاوجة إىل   سلسلة من اإلجابة. القسم الثاين (6

 شكلُت :

 أو أسئلة رئيسية stemالعمود األول ل  ( أ

 7العمود الثاين لسلسلة من اإلجابة.   ( ب

 و. اختبار الًتتيب

يرتبها بتسلسل نعُت ىنا تظهر رلموعة من اجلمل يطلب من الطالب أن 

، وفقا دلا فهم من النص ادلقروء. وقد يكون التسلسل زمنيا، كما ىو حلال غالبا

أو يكون مكانيا يف اجتاه معُت )من األمام، إىل اخللف، من أعلى إىل أسفل، من 

اختبار الًتتيب  8الشرق إىل الغرب، من اجلنوب إىل الشمال، أو أي إجتاه آخر(.

ابتو مع الطالب بكلمة واحدة، ومجلة واحدة، ورقم واحد، ديكن إجىو األسئلة 

 اختبار الًتتيب نوعان، مها:وصياغة واحدة. 

 االختبار يف شكل  األسئلة (9

 االختبار يف شكل اجلمعيات (6
                                                             

7
 Ibid, hal. 119 

8
 Ibid, hal. 120 
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 اختبارات القواعد . س

خدام النص ادلقروء لقياس مدى فهم الطالب للمعٌت القواعد تديكن اس

للجمل، الذي يؤثر بدوره على فهم ادلعٌت العام حيث إن معٌت اجلملة يتكون من 

 معناىا  ادلفردايت.   

 اختبار مزاوجة أشكال الكلمات  . ش

فيما ديكن قياس مدى  مبا أن القراءة ىي عملية إدراك بصرية أساسا، 

 وذلك باستخدام كلمات سلتلفة ولكن متقاربة الشكل. ري دقة اإلدراك البص

قياس مستوى اإلدراك البصري الذي ىو شرط أساسي لتحقيق  مثال ذلك، 

ادلعٌت التايل. يطلب من الطالب مزاوجة الكلمات ادلناسبة يف األسئلة ادلقدمة من 

   ادلدرس.

 اختبار مزاوجة أشكال اجلمل  . ص

ىنا يقاس مدى إدراك الطالببصريا اشكال اجلملة. وتستخدم لذلك مجل 

يف الوقت ذاتو، كما يف ادلثال. مثل ىذا االختبار ال سلتلفة ولكنها متشاهبة جدا 

، ولكنو يقيس شرطا أساسيا من شروط االستيعاب أال وىو  يقيس االستيعاب

لواردة يف األسئلة مزاوجة أشكال اجلمل ا يطلب من الطالب  اإلدراك البصري.

 ادلقدمة من ادلدرس.
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 اختبار مزاوجة اجلمل والصورة   . ض

إذا كان ادلراد قياس فهم اجلملة ادلقروءة، توضع مجلة وحتتها أربعة صور. 

ويطلب من الطالب اختيار الصورة اليت تدل عليها اجلملة يف أوراق األسئلة 

يف اختيار اإلجابة ادلقدمة من ادلدرس، وىذا للمالحظة حىت ال يكون اخلطأ 

 الصحيحة.

 اختبار مزاوجة الصورة واجلملة . ط

ىنا تظهر صورة واحدة وجبانبها أربعة مجل. وعلى الطالب أن خيتار 

 اجلملة اليت تدل عليها الصورة.

 اختبار مزاوجة اجلمل والصورة . ظ

رة واحدة وحتتها مثال عشرة مجل. وعلى الطالب أن خيتار و ىنا تظهر ص 

تدل عليها الصورة، وقد تكون ىذه اجلمل ثالثا أو خامسا أو تلك اجلمل اليت 

ستا. يف مجيع ادلزاوجات الثالث األخَتة وتتطلب اإلجابة فهم اجلملة أو اجلمل 

 وإدراك زلتويات الصورة ومن مث ادلزاوجة بُت الطرفُت حسب تعليمات السؤال.

اإلنتماء، النص ادلقروءة ال حيتاج إىل الطويل والقصَت وجبانبها أسئلة  

وديكنو أيضا النص يف مجلة واحدة وجبانبها  أسئلة للفهم ويطلب من الطالب أن 
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ألن فيها اختبار فهم الًتتيب وعلى الطالب فهم دقيق خيتار اإلجابة ادلناسبة 

  9على ما أمره ادلدرس.

 طريقة تقومي الكتاب عند زلمد علي اخلويل .6

ىناك الطريقة ادلستخدمة بعد عملية التعليم وىي تقدمي التقومي كمثل 

االختبار اليومية، االختبار لنصف السنة، االختبار ألخر السنة، وإعداد ادلدرس 

األسئلة أو االختبار. قبل تنفيذ التقومي، خيرب ادلدرس أوال إىل الطالب بأن التقومي 

ة لتجنب عن احتياج الطالب حنو سيعقد يف ادلدرسة. وىذه اإلخبار ىي طريق

ليكون أفضل يف إجراء التقومي يقدم ادلدرس أمثلة التعليم لتسهيل تعلم ادلدرس، 

 الطالب قبل مواجهة التقومي.

 حتليل طريقة التقومي عند زلمد علي اخلويل .9

كتاب "االختبارات اليت يطبقو زلمد علي اخلويل يف  كانت طريقة التقومي 

وجيب أن تكون اللغوية" وىي مناسبة جدا، ألن فيو ادلثَت الواضح وادلنهجي.  

طريقة تقدمي النتيجة ىي واضحة تعليمات العمل بسيطة وواضحة قدر اإلمكان. 

 ومعروفة من قبل الطالب، لذلك ال توجد األسئلة من الطالب.

                                                             
9
Ibid, hal. 127 
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ويف عرض االختبار لقياس مهارة أو كفاءة الطالب دائما تشجيع الطالب 

ليسعى بكل جهدىم للحصول على النتيجة أو الدرجة األعلى. كان االستعداد، 

والظروف ادلادية أمرا بالغة األمهية للتعامل مع أنواع االختبارات ادلقدمة والتشجيع، 

أسئلة االختبار األولية بالصحيح،  إذا يقدر الطالب على اإلجابة يف مجيع للطالب.

 فإن ادلدرس ال يقدم ادلادة مرة ثانية.
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 الباب الخامس

 االختتام

 خالصة . أ

كتاب ادلدرسي "االختبارات اللغوية" لدكتور بعد أن تقوم الباحثة بتحليل  

حممد علي اخلويل، تستنبط الباحثة أن ىذا الكتاب الئق لالستخدام كمواد التعليمية 

 الداعمة لتحقيق األىداف من تعليم اللغة العربية.

 ىذا البحث ومها:مشكلة البحث يف ىناك االستنباط من 

الكتاب "االختبارات اللغوية" لدكتور حممد علي اخلويل، قد أمت معايري  .1

الكتاب اجليد على أساس العلمي وىي دقة ادلواد، والتغطية ادلادية، 

 وادلادة الداعمة.

كتاب "االختبارات اللغوية" مناسب، ألن ادلواد قد أمتت عرض ادلواد يف   .2

 عرض، والتكرار.ناحية االختيار، والتدرج، وال

  ادلواد اختيار . أ

، كتاب جيد، ألن ادلواد قد أمتت ناحية االختيارىذا  ادلواد اختيار 

ومستوى الكفاءة يف برنامج تعليم  األىداف،يف إعداد ادلادة مناسبا ب وىي

 اللغة.
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 ادلواد تدرج  . ب

كتاب "االختبارات اللغوية" نظام التدرج الصحيح، ألن طّبق ىذا  

 ادلواد ادلقدمة منهجية وفقا لعناصر القواعد. 

 ج. عرض ادلواد

عرض ادلواد يف الكتاب " االختبارات اللغوية" غري جيد، ألنو غري 

اإلجراءات اإلجراءات التفاضلية، و بثالثة مناذج العرض، وىي مناسب 

تنظيم العرض لكل مواد متسقة، وىذا . السياقيةالتصورية، و اإلجراءات 

ميكن نظرىا من شرح ادلواد فيها عرض ادلفردات، واخلطاب يف مجيع الفصل 

والقواعد (، مع مثاذلا )االستماع، الكالم، القراءة، والكتابةحيتوي على 

 .األىداف احملصولة بعد تعلم ادلواد فيو يكتب ادلؤلف و العربية، والتقومي. 

 ادلواد د. تكرار

الواردة يف كل كتاب على التدريبات ادلتعددة وىي التدريبات اىتم  

 فصل. لكن ىذه التدريبات مل تناسب مع كفاءة الطالب دلستوى ادلبتدئني.

 اقتراحات . ب
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ميكن للمدرسني تقدمي األمثلة أو الفهم يف علم بالنسبة للمدرسني،  .1

من تنفيذ حياهتم الًتبية منفردا كان أو اجتماعيا، حىت يتمكن الطالب 

 اجليدة.

لمؤسسات التعليمية، ادلؤسسات اجليدة ىي القادرة على إدارة بالنسبة ل .2

 التعليم بأحسن ما ميكن من خالل توفري ادلرافق والتسهيالت الكافية.

وهبذا ميكن ادلساعدة على تطوير إمكانات الطالب أو ادلدرسني يف 

 تطبيق نظريات التعليم يف بيئة ادلدرسة.

يدقق ىذه الرسالة للباحث التايل البد لو أن بة للباحث التايل، بالنس .3

العلمية ليكون فهما جيدا، وعلى الباحث حبث الكتب وادلراجع ادلتعلقة 

 ببحثو حىت صار حبثو حبثا جيدا ونافعا جلميع الناس.

 اختتام ج. 

إمتام يف كتابة احلمد هلل رب العادلني بعد القيام بالعمليات الطويلة حىت 

كالوظيفة األخرية. بيد أن ىناك بعض العيوب يف كتابة ىذه ىذه الرسالة العلمية   

فًتجو الكاتبة لعل ىذه الرسالة منتفعة. و أما للعيوب احملتملة يف  الرسالة العلمية،

ىذه الرسالة العلمية فًتجو الكاتبة ىناك ادلباحث التالية اليت تكملها حىت تكون 

 ة العلمية أحسن. أمني.ىذه الرسال
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