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ملخص البحث
نور عمليا9102 ،م .حتليل كتاب تعليم اللغة العربية الذي ألّفه الدكتور د .هدايات.
البحث العلمي .قسم تعليم اللغة العربية .ادلشرف األول  :الدكتورندوس أبو
قاسم ،ادلاجستري وادلشرف الثاين  :احلاج حممد كامل رما أنصار ،ادلاجستري.

الكلمات الرئيسية  :كتاب اللغة العربية ،مهارات اللغوية األربعة ،مواد التعليم.
مهم يف أنشطة التعلم .قامت الباحثة بتحليل كتاب
الكتاب ادلدرسي عنصر ّ
تعليم اللغة العربية الذي ألفه الدكتور د .هدايات من خالل نظرية معايري تأليف كتب
اللغة العربية للصفوف الثالثة األوىل من مرحلة التعليم األساسي عند رشدي أمحد
طعيمة يف كتابه مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي ،ألنه استخدمه منذ
القدمي حىت اآلن.
وأسئلة البحث هي كيف حتليل عن كتاب تعليم اللغة العربية الذي ألفه الدكتور
د .هدايات من خالل نظرية معايري تأليف كتب اللغة العربية للصفوف الثالثة األوىل
من مرحلة التعليم األساسي عند رشدي أمحد طعيمة؟ فادلنهج ادلستخدم هو حبث
مكتيب حتليلي.
ونتائج البحث هي توجد الباحثة من معايري تأليف كتب اللغة العربية بعضها
مناسبة وبعضها اآلخر غري مناسبة ،الدرس األول عن تعارف كله مناسب إال مهارة
االستماع .الدرس الثاين عن العاملون بادلدرسة كله مناسب إال مهارة االستماع
والقراءة .الدرس الثالث عن ادلرافق واألدوات ادلدرسية كله مناسب إال مهارة
االستماع .الدرس الرابع عن األلوان كله مناسب إال مهارة االستماع .الدرس اخلامس
عن العنوان كلها مناسب إال مهارة االستماع والقراءة .الدرس السادس عن بييت كله
مناسب إال مهارة االستماع .الدرس السابع عن من يوميّاتنا األسرة كله مناسب إال
مهارة االستماع والقراءة.
و

ABSTRAK
Nur Amalia, 2019. Analisis Buku “Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyyah” yang
ditulis oleh Dr. D. Hidayat. Penelitian Ilmiah. Jurusan Bahasa Arab.
Pembimbing Drs. Abu Kasim, M.Ag, M. Kamil Ramma Oensyar, S.Pd.I,
M.Pd.
Kata Kunci : Bahasa Arab, Buku Pembelajaran dan Materi-materi
Buku teks merupakan komponen yang sangat penting dalam proses
pembelajaran. Peneliti melakukan analisis disini menggunakan teori dari
Rusydi Ahmad Thu’aimah dalam bukunya Manahij Tadris Al-lughah AlArabiyyah Bi-ta’lim Al-asasi tentang kriteria-kriteria penulisan buku bahasa
Arab untuk kelas tiga dasar.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana analisis
terhadap buku ajar bahasa Arab “Ta’lim Al-Lughah Al-Arabiyah” yang ditulis
oleh Dr. D. Hidayat dengan menggunakan teori kriteria penulisan buku bahasa
Arab untuk kelas tiga dasar dari Rusydi Ahmad Thu’aimah?. Adapun jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research).
Hasil penelitian yaitu : Dars (1) tentang “Ta’aruf” semuanya sesuai
kecuali maharah istima’. Dars (2) tentang “Al-Amiluna Bil-Madrasah”
semuanya sesuai kecuali maharah istima’ dan qira’ah. Dars (3) tentang “Almarafiq Wal-Adawatul Madrasiyyah” semuanya sesuai kecuali maharah
istima’. Dars (4) tentang “Al-alwan” semuanya sesuai kecuali maharah istima’.
Dars (5) tentang “Al-unwan” semuanya sesuai kecuali maharah istima’ dan
qira’ah. Dars (6) tentang “Baiti” semuanya sesuai kecuali maharah istima’.
Dars (7) tentang “Min Yaumiyyatunal Usroh” semuanya sesuai kecuali
maharah istima’ dan qira’ah.
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وأنا حبب إلي من الدنيا ثالث :
مجاورة سيد األنام عليه الصالة
والسالم ،وترك الفضول من
الكالم ،ومطالعة كتب العلماء
األعالم.1

1

باعلوي احلسيين ،صفحة
كتاب األنوار الساطعة والفوائد اجلامعة للسيّد طه بن حسن بن عبدالرمحن السقاف
ّ

832

ح

﴿اإلهداء﴾
والدي
أهدي هذا البحث العلمي إلى
ّ
الكريمين المحبوبين "سوريا درما و أرني"
اللّذان يربياني تربية حسنة ويراعياني

رعاية صحيحة ،اللّهم اغفرلهما وارحمهما
كما ربياني صغيرا وإلى كل أسرتي الذين
يعطونني الدافعة إلتمام هذا البحث

العلمي وإلى أصحابي العزيزين وصاحباتي
المحبوبات في قسم تعليم اللغة العربية
الذين دائما يدعونني باألدعية الحسنة

وليس لي أحسن كلمة أهدية إليهم غير
الشكر الجزيل

فجزاهم اهلل خير الجزاء

ط

الشكر والتقدير
بسم اهلل الرمحن الرحيم
رب العادلني الذي القائل يف كتابو "كونوا ربّانيّني مبا كنتم تعلّمون
احلمد هلل ّ
صل على سيدنا زلمدن الفاتح دلا أغلق
الكتاب" صدق اهلل العلي العظيم ،اللهم ّ
واخلامت دلا سبق ناصر احلق باحلق واذلادي إىل صراطك ادلستقيم وعلى آلو حق قدره
ومقداره العظيم .صالة وسالما دائمني ما دمت األيام إىل يوم القيامة.
إن اهلل الذي أعطى الباحثة نعمة كبرية ورمحة عظيمة حىت تستطيع أن تتم
البحث العلمي شرطا لنيل درجة السرجانا يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة أنتساري

اإلسالمية احلكومية بعنوان "تحليل كتاب تعليم اللغة العربية الذي ألفه الدكتور د.
هدايات".
ويف ىذه ادلناسبة النفسية تشكر الباحثة شكرا جزيال ل:
-1

فضيلة ادلكرم األستاذ الدكتور احلاج رليب الرمحن ادلاجستري كمدير جامعة
أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

 -2فضيلة ادلكرمة األستاذة الدكتورة احلاجة جويرية ادلاجستري كعميدة كلية الرتبية
والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
 -3فضيلة ادلكرم حسب اهلل ادلاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية
والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
 -4فضيلة ادلكرمني ادلشرف األول الدكتورندوس أبو قاسم ادلاجستري وادلشرف الثاين
زلمد كامل رما أنصار ادلاجستري على إرشادمها للباحثة يف كتابة ىذا البحث
احلاج ّ
العلمي.

ي

 -5فضيلة املكرمني مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم
جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
 -6الوالدان احملرتمان (سوريا درما و أرين) اللذان قد ربياين ورمحاين منذ نعومة
أظفاري ،وشجعاين دائما لطلب العلوم النافعة ،ووجهاين للقيام باآلداب العالية.
 -7مجيع الزمالء واألصدقاء احملبوبني ،والطالب والطالبات العزيزين يف قسم تعليم
اللغة العربية الذين قاموا باملساعدة والتوجيه والتشجيع على الباحثة إلامتام كتابة
هذا البحث العلمي.
عسى اهلل أن يوفقنا إىل حسن الصواب ،و مين علينا برمحة الحد هلا وأن يثيبنا
حبسن الثواب ،وينعم علينا النجاح والربكة يف طلب العلم .وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل
هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي ونافعا إلعالء كلمة الدين .آمني
بنجرماسني 32 ،سبتمرب 3102م
الباحثة

نور عمليـا
0510321552
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