
 الباب األول
 املقدمة

 خلفية البحث -أ
 

. اجلامعيةتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة  يبدأ
اليت نراها اآلن هو تغيري املناهج  ظروفأحد الكل عصر، و   نمويتطور ويتعليم اللغة العربية و 

 Kurikulum Berbasis الدراسية، بدًءا من املناهج الدراسية القائمة على الكفاءة

Kompetensi (2004 ومنهاج مستوى الوحدة التعليمية ،)Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan   (2006 إىل منهج )وتغيريات املناهج الدراسية تسبب العديد من 2013 .
  1اآلاثر، مبا يف ذلك التغيريات يف الكتب املدرسية املستخدمة يف التعلم.

خمتارة حول جمال معني ، كتاب هو كتاب مدرسي حيتوي على مواد A.J. Loveridge قال
، ويتم ترتيبه بشكل معينة يف أنشطة التعليم والتعلم مكتوب يليب متطلبات، يف شكل من الدراسة

 2005سنة  11م الرتبية الوطنية للجمهورية اإلندونيسيا رق شرعة الوزراة يف وادوامل. منتظم ليتم استيعابه
ان مييلزم استخدام الكتب املدرسية يف املدارس اليت حتتوي على مواد تعليمية يف سياق تعزيز اإل أنه

، والقدرات اجلمالية، واحلساسية ن املعرفة واملهارات التكنولوجية، وإتقاوالتقوى والشخصية والشخصية
2.وكذلك اإلمكاانت البدنية والصحية اليت يتم تطويرها بناًء على معايري التعليم الوطنية لذلك ميكن  

 حيتوي على وصف للموادهو كتاب مرجعي إلزامي لالستخدام يف املدارس  وادأن خنلص إىل أن امل
أساس أهداف ، والذي يتم ترتيبه بشكل منهجي ومت اختياره على حول موضوع معني أو جمال الدراسة

 .استيعاهبا، ليتم حمددة، وتوجه التعلم، وتنمية الطالب

                                                           
 ، Kamidah، Bahasa Arab Masrasah Tsanawiyah Kelas“Analisis Buku Teksحبثا علميا ل  أنظر1

VII” (Tinjauan Psikologi Perkembangan Kognitif Remaja،  يوجياكرات : جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية
 .1ص.  ،م2016 ،احلكومية

2Masnur Muslich, Text Book Writing – Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan Pemakaian 

Buku Teks, )Yogyakarta: AR-RUZZ Media, Yogyakarta, 2010), h. 51. 
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على نطاق واسع واستخدامها يف  2013مت تعميم كتب املناهج الدراسية لعام 
رس. جيب أن حتتوي الكتب على مواد مصممة بشكل منهجي لعملية االعديد من املد

3حبيث ميكن تسميتها كتاًًب مدرسًيا. والتعلمالتعليم   

جيب تطوير الكتب املدرسية عن طريق الوفاء مببادئ إعداد وتطوير املواد التعليمية، 
 4وهي اجلانب الرتبوي واجلانب اللغوي واجلانب النفسي واجلانب الثقايف.

: يعين مهارة [ 4لعربية جيب إتقاهنا ]أربع مهارات لغوية يف تعلم اللغة ا هناك
على الرغم من أن مهارات اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، ومهارة الكتابة. 

االستماع والتحدث هي األكثر أمهية ، إال أن هناك عدًدا قلياًل جًدا من الفرص العملية 
يف احلياة اليومية ، يتم استخدام مهارات القراءة يف كثري من  ملمارستها. من انحية أخرى ،

األحيان ، مع األخذ يف االعتبار أن املعلومات املكتوبة ًبللغة األجنبية اليت تتم دراستها 
وفرية للغاية. لذلك ، ليس من اخلطأ أن تكون هناك آراء تقول أنه يف حاالت معينة ، 

حمل مهارات التحدث ، لذلك يصبح تعلم القراءة  ميكن أن حتل مهارات القراءة ًبلفعل
 5إسرتاتيجًيا للغاية لتحسني جودهتا.

 ،دروس اللغة العربية للصف السابع للكتابعند الباحثة  مالحظة أوىلبناء على 
يعين يف ، بنظرية علمية القراءة يف هذا الكتاب موادبعض التناقضات يف  ةالباحث توجد

 دريباتاملثال، هناك الت اللغوي واجلانب النفسي واجلانب الثقايف.اجلانب الرتبوي واجلانب 
                                                           

 Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan، عبد احلميد مدحم3

Media, (UIN Malang Press ،ص. 2008، ماالنج )73م. 

)منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم  حممود كامل الناقة، كتاب اللغة العربية إىل أين؟، نفس املرجع،4
  .11 ص. م(،2005ه/ 1426إيسيسكو،  –والثقافة 

5R. Umi Baroroh dan Etina Riani Tsani, “Evaluasi Mahārah Al-Qirā’ah Dalam Buku Ajar 

Durūs AlLugah Al-‘Arabiyyah Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 

Kelas X Madrasah Aliyah”, al-Mahara Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 5 No. 1 (Juni 

2019/1440 H(, h. 103-104. 
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هناك أخطاء يف  مقدمة من أسئلة صعبة إىل سهلة تظهر عدم التوافق مع اجلانب الرتبوي،
عدم وجود صور يف  القراءة تظهر عدم التوافق مع جلانب اللغوي، موادالقواعد يف نص 

القراءة بتحيات  موادوال يبدأ نص  انب النفسي،القراءة تظهر عدم التوافق مع اجل موادنص 
وحدة ًبلرغم من أهنا ثقافة إسالمية عربية إندونيسية تظهر عدم التوافق مع اجلانب الثقايف.

م اللغة العربية يمبا يف ذلك تعل القرآن سنيحتم اللغة و يهي برانمج ينظم تعلاللغات تطوير 
هو إتقان ات وحدة تطوير اللغ أهداف .بنجرماسنيجبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

حيث ال يزال إتقان اللغة  القرآن. حتسني اللغات األجنبية وهي العربية واإلجنليزية وكذلك
 .أساسيا مثل احملاداثت األساسية وقراءة النصوص البسيطة

وير مواد مادة "تطتحليل الكتب يف لتجربة قد قامت ب ةالباحثأن ًبإلضافة إىل 
مادة "تطوير منهج تعليم يف و  الدكتوراة رضى درماوايت املاجسترييم العربية" مع احملاضرة تعل

، وتكون 2018/2019يف سنة  املاجسترياحلاج حممد كامل زما أنصر اضر احملالعربية" مع 
تاب دروس اللغة العربية للصف حول مالءمة كللباحثة لتبحث فيما شخصًيا  سبًباالتجربة 
لصف ل العربيةدروس اللغة  كتابواد القراءة يف  األسس ملحتليل "عنوان الحتت  ،السابع

 .ة"ندونيسياإلؤون الدينية شوزارة اللللمدرسة املتوسطة اإلسالمية السابع 

 التحديد اإلجرائي -ب
عنوان  عنمن أجل احلصول على صورة واضحة للعنوان ، ولتجنب سوء الفهم 

 ، مبا يف ذلك:عض املصطلحات الواردة يف العنوانفهًما واضًحا لب ةعطي الكاتبتالرسالة، س

  حتليل األسس -1
حتليل األسس يعين هو حتليل علي مبادئ وشروط ومواصفات اليت تعني يف 
اإلعداد والتأليف اللغوي للمواد التعليمية يف ميدان تعليم اللغة العربية مبا أشاره 

النفسية  ود كامل الناقة، أي على أساسعند حمم املخربون. ويقال األسس ًبجلوانب
 الرتبوية واللغويةوالثقافية و 
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  كتاب دروس اللغة العربية -2
 هنا عبارة عن كتاب مدرسي ًبللغة العربية لطالب كتاب دروس اللغة العربية

 نشرته وزارة الدين اإلندونيسيةدرسة املتوسطة اإلسالمية لصف السابع من املا
ويشمل ذلك أجزاء من الكتب يف الفصلني األول  .2013عام  ًبستخدام منهج

 Times New Romanم حبرف 2014هذا الكتاب هو الطبعة األوىل يف سنة  والثاين.

12 pt dan Mylotus 19 pt.  صفة. 130وله  
  مادة القراءة -3

القراءة هنا  وادم .اتاد مقسمة حسب عنوان املهار و ممادة القراءة تتكون من 
القراءة هنا  .يف هذا الكتاب املدرسيسبعة أبواب ملادة القراءة أجزاء من مجيع هي 

 .تعبارة عن نصوص القراءة والتدريبا

 أسئلة البحث   -ج
 إلجابة عنها فهي:ًب ةالباحث احاوهلاليت ستسئلة األأما 

 كتاب دروس اللغة العربية من اجلانب النفسية؟  يف القراءة وادمكيف  -1
 كتاب دروس اللغة العربية من اجلانب الثقافية؟  يف القراءة وادمكيف  -2
 كتاب دروس اللغة العربية من اجلانب الرتبية؟  يف القراءة وادمكيف  -3
 كتاب دروس اللغة العربية من اجلانب اللغوية؟  يف القراءة وادمكيف  -4

 ف البحثهد   -د
مضمون مواد القراءة يف دروس اللغة أسس معرفة املعريف هو أما هدف البحث 

ؤون الدينية شوزارة اللللمدرسة املتوسطة اإلسالمية عند طلبة الصف السابع  العربية
 .املتعلقة ًبجلوانب النفسية والرتبية واللغوية والثقافية ةندونيسياإل
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 أمهية البحث   -ه
 :هيمن أمهية البحث   

حول كتب الطالب اجليدة  ميكن استخدام هذا البحث كمعرفة إضافية للمعلمني -1
 .ع املدرسة املتوسطةالساب صف، وخاصة الكتب العربية للوالصحيحة

ميكن استخدام هذا البحث كدليل يف اختيار الكتب املدرسية املناسبة وفق أسس  -2
 تطوير كتب اللغة العربية املناسبة.

 .ميكن استخدام هذا البحث كمراجعة األدبيات أو كمرجع ملزيد من البحث -3
 الدراسات السابقة  -و

عدة  ةالباحث تقد فتش ،الرسالة العلمية هبذا املوضوع املختار ةقدم الباحثتقبيل أن 
 :ه الرسالة العلمية وهياملراجع واملصادر اليت تتعلق هبذ

م، جبامعة أنتسارى 2015الرسالة العملية اليت كتبها حممد حلمي يف سنة  -1
، عن حتليل كتاب تعليم اللغة العربيةاإلسالمية احلكومية بنجارماسني يف قسم 

دروس اللغة العربية لطالبة الذي أصدربه وزارة السؤون الدينية إندونيسيا سنة 
م للصف العاشر على مواد الرتكيب، وهبذه الرسالة العلمية وجد الكتاب 2013

التشابه بني هذا البحث معاير الذي سيكون كاألدوات التحليلية يف هذا البحث. 
الفرق . الذي أجرته الباحثة هو حبث املكتيب ًبستخدام طريقة الوصفوالبحث 

كتاب دروس اللغة العربية للصف العاشر على مواد   هو أن األطروحة تبحث
يف كتاب دروس  قراءة، بينما يدرس هذا البحث حتليل مواد تعليم مهارة الالرتكيب

 .على األساس واللغوي والتبوي سابعال للصفاللغة العربية 
م جبامعة أنتسارى 2019 يف سنة ها حممد عبدهللالرسالة العلمية اليت كتبا -2

ل مواد تعليم اسني يف قسم تعليم اللغة العربية، عن حتلياإلسالمية احلكومية بنجرم
مهارة الكالم املوضونة يف دروس اللغة العربية للصف السابع يف املدرسة املتوسطة 
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وهبذه الرسالة العلمية  م،2013ا سنة ونيسيالذي أصدربه وزارة السؤون الدينية إند
التشابه  وجد األطار عن معاير الذي سيكون كاألدوات التحليلية يف هذا البحث.

بني هذا البحث والبحث الذي أجرته الباحثة هو حبث املكتيب ًبستخدام طريقة 
دروس اللغة العربية كتاب يعىن   شابه يف الكتاب اليت مت حتليلهاوهناك ت، الوصف

األساس النفسي كالم على مواد ال الفرق هو أن األطروحة تبحث. للصف السابع
على  قراءة، بينما يدرس هذا البحث حتليل مواد تعليم مهارة الواللغوي والتبوي

 .األساس اللغوي والتبوي
م جبامعة أنتسارى اإلسالمية 2020 العلمية اليت كتبتها هنا نضيفا يف سنة الرسالة -3

عن حتليلل مواد تعليم مهارة ، سني يف قسم تعليم اللغة العربيةاحلكومية بنجرما
للغة العربية. وأما الباحث يستخدم كتاب فصيح ًب  للصف الثامن منالكالم 

التشابه بني هذا البحث  أداوت التحليل هي اجلوانب النفسي واللغوي والتبوي.
وهناك ، صفوالبحث الذي أجرته الباحثة هو حبث املكتيب ًبستخدام طريقة الو 

 الفرق هو أن. اللغوي والتبوي مواد على األساس األطروحة تبحثيعين  شابهت
، للصف الثامن للغة العربيةكتاب فصيح ًب  يف من كالممواد ال األطروحة تبحث

دروس اللغة العربية يف  قراءةبينما يدرس هذا البحث حتليل مواد تعليم مهارة ال
 .للصف السابع

 هيكل البحث  -ز
 يف هذا البحث العلمي على ما يلي: البحثهيكل 

 وأسئلة اإلجرائي، والتحديد البحث، خلفية من تتضمن وهي، املقدمة الباب األول
 .البحث وهيكل السابقة الدراسات، و البحث أمهيةو  البحث، وأهداف، البحث

 أسس إعداد مواد، كتاب املدرسي اللغة العربية  من تضمني اإلطار النظري ،الثاين الباب
 . تعليم اللغة العربية، وأسس إعداد الكتب التعليمي
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 البحث، تصميم ،نهجهوم أنواع البحث على يتضمن البحث يةمنهج ،الثالث الباب
 .البياانت حتليل أسلوبو  البياانت، مجع لوبأس ،واألشياء البياانت ثالبح موضوع

 هو عرض نتائج البحث. ،الرابع الباب

  من اخلالصة واإلفرتاحات. يتكون االختتام ،اخلامس الباب


