
 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث -أ

حتى تنمو   تنظيم بيئة حول الطالب  ،وهي عملية التنظيم ،عمليةالأساس التعلم هو في 

مكن معقدة وال يال األنشطة، يعد التعلم جانًبا من جوانب نتواتريوفًقا لـ 1وتشجع عملية التعلم.

خبرة ين التطور و ب ، يمكن تفسير التعلم على أنه نتاج تفاعل مستمربعبارات بسيطة تفسيرها بالكامل.

عدات المواد والمرافق والم وعناصر البشرية علم هو مزيج من الت ،ثم بحسب عمر حماليك 2الحياتية.

شارك البشر في ي في هذه الحالة. التعلم لتحقيق أهداف واإلجراءات التي تؤثر على بعضها البعض

وحات ؛ الكتب واللوغيرهم من الموظفين، المواد تشملالطالب والمعلمين  مكون مننظام التدريس 

شمل اإلجراءات ت تتكون المرافق والمعدات من الفصول الدراسية والمرئيات السمعية. البيضاء وغيرها.

في قانون  3ارسة الدراسة واالمتحانات وما إلى ذلك.الجداول الزمنية وطرق تقديم المعلومات ومم

أن التعلم هو عملية تفاعل بين  ،حول نظام التعليم الوطني 2223لسنة  22جمهورية إندونيسيا رقم 

 لذلك يمكن استنتاج أن التعلم هو 4المعلمين والطالب ومصادر التعلم التي تحدث في بيئة التعلم.

 والطالب في بيئة تعليمية مصحوبة بالعناصر الداعمة ذات الصلة.عملية التفاعل بين المعلمين 

                                                 
1 Aprida Pane dan Muhammad Darwis Dasopang, "Belajar dan Pembelajaran",  dalam 

Jurnal  FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 03 N0. 2, Desember 2017, h. 337 
2 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif (Jakarta: Kencana, 2009), 

h. 19. 
3 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h.. 57 
4 Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tantang 

Sistem Pendidikan Nasional, h.. 6. 
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الكتاب المدرسي في اللغة العربية وسيلة  في الدرس ال يمكن فصله عن كتاب األسماء.

الكتب  ،لوفيرجأ.ج. وفًقا لـ  5أساسية من وسائل تعليما وتختلف أهمية باختالف المدخل التعليمية.

في شكل مكتوب  ،يما يتعلق بمجال معين من الدراسةف مختارةهي كتب مدرسية تحتوي على مواد 

يقول  6عابها.وترتيبها بشكل منهجي ليتم استي ،معينة في أنشطة التدريس والتعلم يلبي متطلبات

 ويستخدم في العديد من محمد عبد الحميد أن الكتب المدرسية تم توزيعها على نطاق واسع

 ألغراض الكتب على مواد مصممة بشكل منهجي يجب أن تحتوي هذه المؤسسات المدرسية.

 ا بشكل منهجيولكن إذا لم يتم تصميمه ،بحيث يمكن تسميته كتابًا مدرسًياعملية التعليم والتعلم 

على ، إن الكتاب المدرسي يشمل مختلف بمعنى آخر 7فال يمكن اعتبار الكتاب كتابًا مدرسًيا.

الئحة وزير  8.قيق أهداف تربوية محددة سلفيامجموعة من المعلومات األساسية التي تتوخى تح

كتب مرجعية هي   (قررن الكتب المدرسية )الكتب المأوضح أ 2225لسنة  11التربية الوطنية رقم 

 ،قوىفي سياق زيادة اإليمان والت إلزامية لالستخدام في المدارس التي تحتوي على مواد تعليمية

فضال عن  ،الحساسية والقدرة الجمالية ،والتكنولوجيا ة على إتقان العلومالقدر  ،األخالق والشخصية

 باحثحتى يتمكن ال 9معايير التعليم الوطنية. إمكانات البدنية والصحة التي يتم ترتيبها على أساس

                                                 

 1، ص. 2214، 1رقم  1الفرقان: خزء "، التدريبات اللغوية الكتاب المدرسي"ريزكا وديانتي،  5 
6 Masnur Muslich, Text Book Writing – Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan 

Pemakaian Buku Teks, (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2010), h. 50 
7 M. Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, 

dan Media, (Malang: UIN Malang Press, 2008) h. 73. 
8 A. Samsul Ma’arif, “Tathwir Kitab Al-ajrumiyah wa fa’alitihaa fii tadrisil Qawa’id 

bimadrasah Tsana’iyah Allughah Ats-Tsanawiyyah al-Islamiyah”, Arabi : Journal of Arabic 

Studies, Vol. 2, No.1, 2017., h. 3 
9 M. Kamil Ramma Oensyar dan Nur Amalia, “Al-‘Arabiyyah Al-Ladziy Allafahu Al-

Duktur Hidayat”, HuRuf Journal : International Journal of Arabic Applied Linguistic, Vol 1, No 1, 

January - June, 2021, h. 27 
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علم كتاب مرجعي إلزامي ألنشطة التدريس والت  يه (قررمن استنتاج أن الكتب المدرسية )الكتب الم

قة بالمنهج المتعلالتي  من أجل تحسين جميع جوانب الطالب التي يتم ترتيبها بشكل منهجي

 المستخدم.

ًضا تركيز أي لباحثيأخذ ا التطرق إلى الكتب الدراسية كما هو موضح في الشرح السابق ،

سبب اختيار البحث حول تحليل الكتاب المدرسي  البحث الحًقا من خالل تحليل كتاب مدرسي.

في قاموس  جعل من الصعب البحث في هذا المجال.  covid-19ألن الوضع الحالي في فترة 

 وضع الحقيقيلمعرفة ال (وغيرها، )كتابة، أعمال التحليل هو تحقيق في حدث ،ندونيسية الكبيراإل

   12(.وجلوس المسألة وغيرهاسبب مالو  بب)األس

 وادمسيشتمل تحليل الكتاب المدرسي هنا على مناقشة بحثية كافية للفصل العاشر مع 

ألشياء لعديد من اهناك ا باحثي اختاره التم هذا االختيار بسبب الكتاب المدرسي الذ  المفردات.

يختاره  الكتاب الذي. أنها غير مناسبة من حيث تعلم مواد التدريس للمفردات باحثالتي يرى ال

وزارة قرار ) 183 رقم وزارة الشؤون الدينية بموجب قرار  ارة الشؤون الدينيةكتاب تصدره وز   باحثال

 ، وكذلك البحث عنتاب ينتمي إلى كتاب تم نشره للتوألن هذا الك (183رقم  الشؤون الدينية 

اإلطار  وهذا الكتاب ال بزال كثير من الناس الذين يناقشونه )سيتم شرحه في الدراسة السابقة 

لمفردات ا موادفعالة ل، هناك مناقشة غير المفردات التعليمية مواد، وخاصة في الكتاب .(النظري

بشكل أساسي على قدرات  183رقم  وزارة الشؤون الدينية قرار  محتوى، يركز في الواقع التعليمية.

                                                 
10 Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), h. 60 
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مر سيجعل األ .العاشر، إذا تم ملء هذا في كتاب الفصل الدراسي ومع ذلك الكالم لدى الطالب.

 ،الميةالمتوسطة اإلسمدرسة الصعًبا على الطالب ألنه ليس كل الطالب الذين يأتون من خريجي 

بحيث سطة العام المتو   يجب أن يكون هناك الكثير من االحتماالت للطالب القادمين من المدرسة

مفردة  وادمالمفردات تحتوي على  موادوحيث أن  يجب عليهم أواًل فهم اللغة العربية من البداية.

الرغم من  على تشمل الصور الداعمة. المفردات التي ال موادوهناك أيضا  ،ستماعتركز فقط على اإل

س ألننا نعلم أنه إذا كان تصميم مواد التدري أن هذا شيء يجب القيام به لصنع كتاب مدرسي جيد.

 ، فسيؤدي ذلك إلى تقليل اهتمام الطالب بالتعلم.ات يعتمد فقط على نص بدون صورللمفرد

هذه  ثباحلذلك اختار ال .الكتاب من المفردات في أحد أبواب، هناك الكثير باإلضافة إلى ذلك

بجوانب اللغوي حول أربعة جوانب لتطوير مواد تدريس المناقشة وسيحلل الكتاب المدرسي وفًقا 

وي. لكت الباحث الترب الجانباللغوي و  الجانبالثقافي و  الجانبالنفسي و  الجانباللغة العربية وهي 

ي ف المادة محتوىالحقا من حيث جدوى  انب اللغوي فقط ألن الباحث سيفحصجيختار ال

   الكتاب.

 ، لم يكن هناك الكثير منبحاث السابقة التي أجراها الناس، في األباإلضافة إلى ذلك

خاصة تحليل الكتب المدرسية للكتب المدرسية  الدراسات التي ناقشت تحليل الكتاب المدرسي

و تحليل باحثين لمناقشة هذه المناقشة هالقوي لللذا فإن السبب الجديد.  وزارة الشؤون الدينية قرار 

 -ؤون الدينية وزارة الش اللغة العربية للطالب التى ألفتهمواد المفردات جانب التربوية فى كتاب 

 .االندونيسية
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 أسئلة البحث -ب

عليمية في الكتب مواد التبصياغة تركيز البحث على  الباحثثم يقوم  ،بدًءا من الخلفية أعاله  

نقسم تركيز هذا ي المطلوبة في تطوير المواد التعليمية. الجانبمن أجل التكيف مع  المدرسية العربية

 البحث إلى أسئلة على النحو التالي:

كيف تصوير مادة المفردات في كتاب الدراسي اللغة العربية في المدرسة العالية  للصف  -1

 م قرار وزارة الشؤون الدينية  2222ندونيسية عام اإل–ألفه وزارة الشؤون الدينية  العاشر

 ؟ 183 رقم

 أساس تطوير مادة اللغة العربية من علىيل مادة المفردات بجانب اللغوي كيف تحل -2

 المادة ؟ محتوىحيث مالءمة 

 

 أهداف البحث  -ج

 أهداف البحث المراد تحقيقها هي:

مدرسة العالية  لاللغة العربية في اكيف تصوير مادة المفردات في كتاب الدراسي تعريف  ل -1

م قرار وزارة الشؤون  2222ندونيسية عام اإل –ه وزارة الشؤون الدينية للصف العاشر ألف

 .183 رقم الدينية 

ة العربية أساس تطوير مادة اللغ علىيل مادة المفردات بجانب اللغوي يف تحلكلتعريف   -2

 .المادة محتوىمن حيث مالءمة 
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 مية البحثهأ    -د

 بما في ذلك ما يلي :،  اً والعملي اً ا البحث إلى قسمين ، وهما نظريهذ أهميةتنقسم 

التعليمية  يجب أن تحتوي المواد ،النظرية في تطوير الكتب المدرسية. من الناحية اً نظري -1

، يجب أن تعدل المواد باإلضافة إلى ذلك عرض المواد واللغة والرسومات.و  موادعلى 

توقع أن لذلك من الم .لغوي جوانب ، وهيلتطوير المواد التعليميةالمبادئ التعليمية 

يستخدم هذا البحث كمرجع للمواد التعليمية التي يمكن أن تسهل على كل من 

 المفردات. موادالطالب والمعلمين تدريس 

 الفوائد العملية. -2

 لتطوير وتسهيل التعلم من قبل الطالب. .أ

 ي تعلم المفردات.تسهيل األمر على المعلم من حيث الشرح ف .ب

 ج. استقطاب مطوري المواد التعليمية العربية في تحضير مواد المفردات التدريسية.

 

 التحديد اإلجرائي     -ه

ولتجنب سوء الفهم في فهم ، وعلموضمن أجل الحصول على صورة واضحة ل

 ،وضوعمفهًما واضًحا لبعض المصطلحات الواردة في ال الباحثثم سيقدم  ،بحثال موضوع

 بما في ذلك:
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التحليل هنا هو فحص محتويات الكتاب المدرسي في قسم المفردات  -1

حثب محمد كامل  لغويانب ج تطوير المواد التعليمية وهي أمبدمع 

 .الناقة

 الصف لطالب العربية باللغة مدرسي كتاب هي هنا المدرسي الكتاب -2

وزارة الشؤون قرار  على مرتكز  الشؤون الدينية وزارة بواسطة نشره تم العاشر

 واللغة  اإلسالمية تربية الدراسى  جمنه .م 2219 سنة 183 رقم الدينية 

 .2222 النشر سنة  العربية

 روسالدمن  الدرسفي كل وتدريبها المفردات  موادقسم من  هيالمفردات  -3

هذا الكتاب المدرسي والتي تهدف إلى زيادة قدرات الطالب في إثراء 

بينما المفردات هي مجموعة من الكلمات التي تتكون  المفردات العربية.

في كتاب في المفردات هنا هي مادة المفردات الموجودة  11منها اللغة.

ام االندونيسية ع –الدراسي اللغة العربية ألفته وزارة الشؤون الدينية 

 م 2219 سنة 183 رقم قرار وزارة الشؤون الدينية  على م مرتكز2222

 "االستملع".في شعبة الباب 

  

                                                 
11 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Press, 

2011), h. 61 
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 الدراسات السابقة و اإلطار النظري    -و

 كتاب تناقش بحث نتائج على الباحث يعثر لم الموجودة، األدبيات على بناءً 

 2219 سنة 183 رقم وزارة الشؤون الدينية قرار   على مرتكز العاشر صفال العربية اللغة

 محتوى بتحليل المتعلقة تالباحثا بعض هناك ذلك، ومع .المفردات التعليم في  .م

 :ذلك في بما ،الباحث بحث بمناقشة المتعلقة المدرسي الكتاب

ي  ة فمحتوىتحليل مواد تعليم مهارة الكالم ال (2219، محمد )عبد الله -1

ى اسر كتاب الطالب في تعليم اللغة العربية على أساس المنهج الد

ة أصدرته وزار م المقرر للصف السابع من المدرسة اإلسالمية الذي 2213

داد يقوم الباحثون بإعالبحث، تربية والتعليم.  . الشؤون الدينية بإندونيسيا

المدرسة المتوسطة اإلسالمية  منهج " هذه األطروحة حول تحليل الكتاب

 " بقلم وزارة الدين اإلندونيسية.2213العربي من الفئة السابعة الحكومية 

إن صياغة المشكلة في هذه الرسالة هي: كيف يتم تطبيق التطور المادي 

ستخدم ي النفسي والتعليمي واللغوي في الكتاب. الجانبللغة العربية في 

، حيث يستخدم باحثو المواد األساليب أسلوب المكتبةالباحثون 

 .محتوىالوصفية وتحليل ال

لكتاب المناهج تحليل األبعاد النفسية "( 2215)ة  زني أسوة حسن -2

المدرسة المتوسطة ناوية )ثللفصل السابع مدرسة ال 2213ربية الع

، دراسات عليا جامعة أطروحة ،"مدرسة عالية 12( والفئة اإلسالمية
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للدراسات العليا برنامج الدراسة اإلسالمية تركيز تعليم سونان كاليجاكا 

ب الطالب لكت ركز الباحثون على تحليل الجدوى المعيارية اللغة العربية.

سب باستخدام النظرية ح ةلياالعرب للصف العاشر في تعليم المدرسة الع

 عبد الحميد.

تحليل مواد الكالم في كتاب دروس ( "2215، أذكيا )حمداني يسران -3

لشؤون لذى أصدره وزارة اا اللغة العربية للصف العاشر في المدرسة الثانوية

الة هذه الرسالبحث، تربية والتعليم. في  ."2214الدينية إندونيسيا سنة 

الكالم في كتاب "دروس اللغة العربية"  موادالعلمية منها: كيف تصوير 

لصف العاشر في المدرسة ل 2214الذي ألفه وزارة الشؤون الدينية ستة 

الكالم بالمنهج الوصفي في كتاب "دروس  موادكيف تحليل  الثانوية؟

للصف  2214رة الشؤون الدينية سنة اللغة العربية" الذي ألفته وزا

 .في وتحليل المدرسة الثانوية العاشر

تحليل كتب اللغة العربية في "( 2218سوتري رحمة ومفتاح رحمان ) -4

، 2مجلة اللغة العربية ، المجلد.  عربياتنا: ،"2213منهج مدرسة عالية 

)حوار و قراءة(   مواد محتوىتسعى هذه الدراسة إلى تحديد  .2 رقم

للصف الثاني عشر  نشرته وزارة  2213كتب اللغة العربية لطالب منهج 

الذي يتكون من أربع كفاءات  2213ومدى مالءمتها لمنهج  الدين

نهج المستخدم هو نهج وصفي نوعي مال أساسية  وهي وجهات النظر.
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كأداة لجمع البيانات  محتوىباستخدام أساليب التوثيق وتحليل ال

 المادي )الحوار محتوىتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ال ليلها.وتح

ركز  .2213منهج  (كفاءات أساسية) محتوىوالقراءة( يتوافق مع معايير 

الباحث على تحليل الجدوى المعيارية لكتب الطالب باللغة العربية 

 باستخدام النظرية عند عبد ةلياللصف العاشر في تعليم المدرسة الع

 الحميد.

، هناك استنتاج مفاده أن البحث في تحليل دراسات السابقة أعالهفي بعض ال

هو تحليل و باحث ثم حول البحث الذي قام به ال الكتب المدرسية قد تم بطرق مختلفة.

م يناقش ل لغوي جوانب وهي الكتب المدرسية على أساس جوانب لتطوير المواد التعليمية

ة وزار قرار  حدث الكتب الدراسية وفًقا لذلكالكثير من جوانب المفردات خاصة مع أ

 .باحثتم إجراء هذا البحث من قبل اللذلك  183رقم   الشؤون الدينية 

 

 البحث يةجمنه    -ز

 البحث وطريقتهنوع  -1

 Library) بيالمكت بحثالهو نوع من  باحثالبحث الذي أجراه ال نوع

Research)  .واء س البحث الذي يتم باستخدام المكتبية، وه بحث المكتبيال
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 12.في شكل كتب أو مالحظات أو تقارير عن نتائج أبحاث من أبحاث ثابقة

 الكتاب المدرسية. في هذا البحث يستخدم باحث

 (Descriptive)طريقة نوع البحث في هذا لبحث يعني الطريقة الوصفي 

ر دون متغير واحد أو أكث ، إماجراؤه لتحديد القيمة متغير مستقلهو بحث يتم إ

بهدف تحديد المشاكل الموجودة  13إجراء مقارنات أو ارتباطات مع متغير آخر.

 14أو توضيح بعض الظواهر.

، هو أبحاث مما أدى حث في هذا بحث يعني البحث النوعىمدخل الب

اكتشافات لم تكن كذلك يمكن تحقيقه باستخدام اإلجراءات اإلحصائية إلى 

من البحث إلى أن يكون يهدف هذا النوع  15.لميأو بمدخل البحث ا

الدراسات المتعمقة ار جدوى إجراء المزيد من األبحاث/، وهو اختباستكشافًيا

 16الحًقا.

 البيانات ومصادرها -2

                                                 
12 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002), h. 11 
13 Nur Khoiri, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Semarang: Southeast Asian Publishic, 

2018), h. 6 

ر: الجزائ ،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات، 14 
 137، ص. 2227ديوان المطبوعات الجامعية، 

15 Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan, (Ponorogo: CV. NATA KARYA, 2019), h. 3 
16 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Cetakan pertama, 

(Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h.    8 
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 تابفي ك فالبيانات التي تحتاج عليها الباحث هي مادة المفردات

وزارة الشؤون  بواسطة نشره تم العاشر الصف لطالب العربية باللغة مدرسي

  جمنه .م 2219 سنة 183 رقم على قرار وزارة الشؤون الدينية  مرتكز  الدينية

 2222 النشر سنة  العربية واللغة  اإلسالمية تربية الدراسى

 المصدر األساسي (أ)

 لطالب العربية باللغة مدرسيكتاب المصدر األساسي لهذ البحث هو  

على قرار وزارة  مرتكز  الدينيةوزارة الشؤون  بواسطة نشره تم العاشر الصف

  اإلسالمية تربية الدراسى  جمنه .م 2219 سنة 183 رقم الشؤون الدينية 

 .م2222 النشر سنة  العربية واللغة

 مصادر البيانات الثانية (ب)

 .جم "المنجد" الذي الفه لويس معلوف وبرنارد توتلأما معجم هي: مع

 كتاب مدرسي منها:والكتاب التي بتعليم اللغة العربية وعن  

 اللغة العربية إلي أين؟، محمد كامل الناقة (1)

(2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

No. 8 tahun 2016 Tentang Buku yang digunakan 

oleh satuan pendidikan. 

(3) Abdullah al-Ghali dan Abdul Hamid Abdullah, 

Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab. 

  بياناتجمع ال أساليب -3
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يد من داألسلوب الذي أستخدمه لجمع البيانات هو التوثيق، وهو بتح 

في كتاب الدراسي اللغة العربية ألفته وزارة الشؤون الدينية خالل مواد المفردات 

 183 رقم قرار وزارة الشؤون الدينية  على م مرتكز2222االندونيسية عام  –

حسب جانب اللغوي عند محمد كامل الناقة، مع تحديد التقييم،  م 2219 سنة

 وهي: مناسب، وبعضه مناسب، وغير مناسب.

المعنى المناسب أذا كان محتوى المادة التي تم تحليلها بتوافق مع نقاط  

والمعنى بعضه مناسب أذا كان محتوى المادة التي تم تحليلها الجانب اللغوي، 

اط الجانب اللغوي، والمعنى غير مناسب أذا كان بتوافق  في الغالب مع نق

 محتوى المادة التي تم تحليلها ال يتوافق مع نقاط الجانب اللغوي.

  أسلوب تحليل البيانات -4

وألسلوب تحليل البيانات الذي استخدمه الباحث في هذا البحث العلمي 

يعتبر تحليل  ،(content analysis) محتوىتحليل الالمكتبية هي أسلوب 

مما يعني نموذًجا  محتوىتحليل ال 17مع البيانات.وسيلة من وسائل ج محتوىال

ُيستخدم لفحص التوثيق تكون فيه البيانات في شكل نصوص وصور ورموز وما 

ليل في كتابه "تح ،د بودجر تعبير ريتش غيرايفاقتبس اإلمام سو  إلى ذلك.

قنية هي ت كذلك  محتوىتحليل ال، تشير أبحاث االتصاالت إلى أن "محتوىال

                                                 

 
كر، ، بيروت: دار الفالبحث العلمي أساسياته النظرية وممارسة العملية، رجاء وحيد دويدري 17

 215م، ص. 2228
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 ،ائقأو أداة لمراقبة وتحليل الوث الرسالة ومعالجة الرسائل محتوىمنهجية لتحليل 

هوا اتصال  محتوى، تحليل البمعنى آخر 18فتح سلوك االتصال للمتصل المختار.

  19غير مباشر باألفراد من خالل االكتفاء بالرجوع إلى الوثائق والسجالت ونوعها.

ب في كتاالل تحليل جميع مواد المفردات محتوى هنا من ختحليل ال

 م مرتكز2222االندونيسية عام  –الدراسي اللغة العربية ألفته وزارة الشؤون الدينية 

وفق لتاسعة عشرة نقطة  م2219 سنة 183 رقم على قرار وزارة الشؤون الدينية 

 من الجانب اللغوي محمد كامل الناقة.

  

                                                 
18 Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial Agama, (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2001), h.    71. 
، الطبعة الثالثة، يمان: دار الكتب، مناهج البحث العلميمحمد سرحان علي المحمودين،  19 

 62، ص. 2219
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 هيكل البحث   -ح

 على أربعة أبواب، فيما يلى: مل تيشهذا البحث العلمي 

ة والتعريف العلمي، وأسئلتتكون من خلفية البحث ،الباب األول : المقدمة، وهي 

البحث، وأهداف البحث، وأهمية البحث، وأسباب اختيار هذا البحث، والدراسات 

جمع  وطريقةالسابقة، ومنهج البحث يتكون من نوع البحث، والبيانات ومصادرها، 

 اليانات، وبحث الهيكل.

ى  فمواد المفردات جانب اللغوى تحليل الباب الثاني : الدراسة النظرية العامة عن 

 ةاالندونيسي-وزارة الشؤون الدينية ى ألفتهكتاب اللغة العربية للطالب الت

 الباب الثالث : هو عرض نتائج البحث

 .فتراحاتاإلختتام، يتكون من الخالصة واإل الباب الرابع :

  


