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 الثالث بابلا

 البحث يةمنهج
 البحث ومنهجه عا نو أ -أ

أيًضا  النوع من البحث حبث مكتيب ويقال يمن األحباث األدبية أ البحث  نوع
. البحث املكتيب حبث أجراه ابحث جبمع بياانت عن طريق "library research"ب... 

1ومقالت.مطالعة كتب، وجمالت،   

خدمة من قبل املؤلف هلذا البحث هو حبث نوعي. يتم تطبيق منهجية البحث املست
النهج النوعي من خالل وصف مدى مالءمة حمتوايت الكتاب املدرسي مع مبادئ تطوير 

2املواد التعليمية. يستخدم هذا النهج النوعي للحصول على بياانت أكثر دقة.  

 تصميم البحث -ب
 :الباحثة يف عملية البحث، كما يلي سلكهاتاخلطوات اليت 

 يقدم الكاتب تصميم املقرتحات. -1
ما من مكتبة يبحث الكتب املتعلقة هبذا البحث لتكون مصادر البياانت، إ -2

 اجلامعة، أو مكتبة الكلية، أو غريها.  
 يقوم ابلندوة.  -3
  ي.حيلل الكاتب ابستخدام الكتب اليت تتعلق هبذا البحث العلم -4

                                                           
1Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan 

IPA”, dalam jurnal Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 2020, h. 

44. 
2Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan, (CV. Nata Karya, Ponorogo, 2019) h. 3. 



26 
 

مضمون البحث ونتيجته إىل جلنة املمتحن يف مكان جملس تقدمي البياانت و  -5
 .املناقشة

 وذايت البحث موضوع -ج
للمدرسة  كتاب اللغة العربية  حتليل مواد القراءة يف هوا البحث هذيف موضوع أما 

علي أسس عند حممد كامل الناقة يعين أساس النفسية  2013 ملنهج املتوسطة اإلسالمية
 والثقافية والتعليمية واللغوية.

 للمدرسة املتوسطة اإلسالمية كتاب اللغة العربية  مواد القراءة يف هوأما ذايت البحث 
 .2013 ملنهج

 مصادر البياانت  -د
 صدر الرئيسىامل -1

للصف السابع   للغة العربيةا املصدر الرئيسي هلذ البحث هو كتاب دروس
، الذي نشرته وزارة دينية مجهورية إندونيسيا يف عام للمدرسة املتوسطة اإلسالمية

2014. 

 مصادر البياانت -2

 :والكتب اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية منها

 ؟كتاب اللغة العربية إىل أينحممود كامل الناقة،  (أ
الكتب أسس إعدد ، ميد عبد هللا و انصر عبد هللا الغايلاحل عبد (ب

 التعليمية لغري الناطقني ابلغات أخرى
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  ب مجع البياانتأسلو   -ه
سلوب الكتابة أأسلوب مجع البياانت الذي يستخدمه الباحثة هلذه البياانت، هو 

طريقة استخدام أسلوب الكتابة أو امللحوظة هو أسلوب مجع البياانت ب .أو امللحوظة
طالع الباحثة تلك الكتب، الكتب، واملراجع، واملواد املكتبية املناسبة ابلبحث، أبن يقرأ وي

ئمة ابلبحث لتقوية تلك الكتب، املال مث يكتب وينقل وينسخ أرآء املؤهلني املوجودة يف
 .شارةكون الكتابة أو امللحولة ابإلوت اإلطار النظري يف البحث.

 حتليل البياانتأسلوب  -و

 أسلوب هي املكتيب العلمي البحث هذا يف الباحث استخدمه الذي البياانت حتليل أسلوب
3.البياانت مجع وسائل من وسيلة احملتوى حتليل يعترب )content analysis( احملتوى حتليل  حتليل 

 ورموز وصور نصوص شكل يف البياانت فيه تكون التوثيق لفحص ُيستخدم منوذًجا يعين مما احملتوى
 أحباث تشري ،"احملتوى حتليل" كتابه يف بود، رد ريتشج تعبري وفرايغي س اإلمام اقتبس .ذلك إىل وما

 الرسائل ومعاجلة الرسالة حمتوى لتحليل منهجية تقنية هي كذلك احملتوى حتليل أن إىل االتصاالت
4.املختار للمتصل االتصال سلوك فتح، الواثئق وحتليل ملراقبة أداة أو  هوا احملتوى حتليل آخر، مبعىن 

5ا.ونوعه والسجالت الواثئق إىل ابلرجوع االكتفاء خالل من ابألفراد مباشر غري اتصال   

 ألفته العربية للغةا ورسالد كتاب يفلقراءة ا مواد مجيع حتليل خالل من هنا احملتوى حتليل
اجلانب النفسية اجلانب  من لنظرية العلمية وفق 2017 عام االندونيسية – الدينية الشؤون وزارة

 .الناقة كامل حممد ة واجلانب الرتبويةاللغوي اجلانبالثقافية و 

                                                           
م، 2008رجاء وحيد دويدري، البحث العلمى أساسياته النظرية وممارسة العلمية، بريوت: دار الفكر، 3

 .215ص. 
4Imam Suprayogo, Metodologi Peneltian Sosial Agama, (Bandung: PT. Rosdakarya, 

2001), h. 71. 
، ص. 2019حممد سرحان على احملمودين، مناهج البحث العلمي، الطبعة الثالثة، ميان: دار الكتب، 5

60. 
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بتحليل البياانت بناءً على نظرية حممود كامل عنقة العلمية اليت مساها  ةالباحث تقام
 4يقوم بتحليل حمتوى الكتاب أو حتليله بناًء على  .لعربيةأسس إعداد مواد تعليم اللغة ا

، اقتصرت الباحثة ومع ذلكاجلانب النفسي و الثقايف والرتوي واللغوي. ، وهي نبجوا
 وانب الثقايف والنفسي، ومها اجلباحثةبب ضيق الوقت والقدرة على العلى جانبني فقط بس

   الرتبوي واللغوي.و 

 نقاط: 8 ينقسم إىل نفسيفإن اجلانب ال، ةوحبسب حممود كامل النقا

 نفسياجلانب ال

سب املادة اخلصائص النفسية والثقافية للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما اأن تن -1
 .اريقدم للصغار وما يقدم للكب

 .أن تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات واغراض الدارسني من تعلم اللغة -2
واضحة تتناسب وتدرج مراحل نضج أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة  -3

 .رة إال يف وقتها املناسبهاالدارسني، حبيث ال تقدم امل
أن تراعي الفروق الفردية بني الدارسني يف القدرات عن طريق التنوع يف مستوى  -4

 .املادة
أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي متكنه وبشكل سريع من إمتام  -5

 . وي اليومي والضروريعملية االتصال اللغوي احلي
 .أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة يف تدريس اللغات -6
اللغة أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول التغلب عليها عن طريق تعلم  -7

 .وممارستها
أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال  -8

 .حقيقية شفوية وحتريرية
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 نقاط: 7 ينقسم إىل ثقايفاجلانب ال ، فإنةوحبسب حممود كامل النقا

 

 ثقايفاجلانب ال

 .أن تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية واإلسالمية والعاملية -1
 .أن تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية للمتعلمني على اختالفهم -2
ات املختلفة ئالدارسني من البيأن تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة من  -3

 .و الثقافات الفرعية املتعددة
أن يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب املتحضر يف إطار العصر الذي يعيش  -4

 .فيه
أن تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ  -5

 .املعنوي
عمر الدارسني ومستواهم  أن يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب -6

 .التعليمي
 أن تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة العربية أو ضد الثقافات األخرى -7

 

 نقاط: 5، فإن اجلانب التعليمي ينقسم إىل ةوحبسب حممود كامل النقا

 اجلانب الرتبوي

 . مبادئ تنظيم املادة التعليمية وهي التابع واالستمرار والتكامل -1
 .عند معاجلة اجلوانب املختلفة للمادة التعليمية الضوابط الرتبوية -2
 .يتهائمبادئ تتصل بوضوح املادة التعليمية وانقرا -3
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 .ةالتعليمي املادة مبحتوى تتصل مبادي -4
 مبادي تتصل مبناسبة املادة وإمكانية تدريسها -5

 
 نقاط: 15ينقسم إىل  لغويفإن اجلانب الو 

 اجلانب اللغوي

 . الفصحى لغة هلاأن تعتمد املادة اللغة العربية  -1
 .أن تعتمد املادة على اللغة األساسية ممثلة يف قائمة مفردات شائعة -2
أن تراعي الدقة والسالمة والصحة فيما يقدم من معلومات لغوية )مجع الضمائر  -3

  مثال(
لوفة طبيعية وليست لغة مصطنعة، أي تقدم اللغة أأن تكون اللغة املقدمة لغة م -4

 . صحيحة يف بنائها وتراكيبها
 .أن تبين املادة على تصور واضح ملفهوم اللغة وتعلمها -5
أن تعاجل املادة ومنذ البداية اجلانب الصويت من خالل الكلمات واجلمل ذات  -6

 . املعين
 . أن تعاجل املادة اهلجاء وحتليل الكلمة وتركيبها -7
 . أن تعتين ابلرمز والصوت لكل حرف -8
 . ابحلروفأن تبدأ املادة ابلكلمات واجلمل وليس  -9

 .أن تعاجل ظاهرة االشتقاق بعناية -10
 . أن تعتمد املادة على الرتاكيب الشائعة االستعمال -11
 . أن تتجنب املادة القواعد الغامضة وصعبة الفهم وقليلة االستخدام -12
 . أن يربز الرتكيب املقصود ويتم التدريب عليه -13
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 . أن أتخذ الكلمات الوظيفية اهتماما كبريا -14
 . لرتقيم من أجل إظهار التنغيمأن هتتم بعالمات ا -15

 باكتتعديل تعلم مهارات القراءة يف   ، سيتمبناًء على حتليل حممود كامل نقة مث
بتعديل كل حمتوى  ةقوم الباحثتبعد ذلك  وفًقا لذلك. دروس اللغة العربية لصف السابع

نتائج مث يتم إدخال  النقاط األساسية للغة.مع بعض النقاط األساسية للتعليم وبعض 
  التحليل يف اجلدول على النحو التايل متبوعة بفقرة توضح اجلدول.

 مثل جدول اجلانب النفسية:

 نتائج التحليل اجلانب النفسي
غري  املوضوع "............"

 املناسب
بعض 
 املناسب

 مناسب

سب املادة اخلصائص النفسية والثقافية اتن أن 1
للصغار للدارسني مفرقة يف ذلك بني ما يقدم 

 .اروما يقدم للكب

   

تراعي املادة الفروق بني ميول واهتمامات أن  2
 .واغراض الدارسني من تعلم اللغة

   

أن يتتابع تقدمي املهارات وفق خطة واضحة  3
تتناسب وتدرج مراحل نضج الدارسني، حبيث 

 .رة إال يف وقتها املناسبهاال تقدم امل

   

بني الدارسني يف أن تراعي الفروق الفردية  4
 .القدرات عن طريق التنوع يف مستوى املادة
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أن حتقق املادة اللدارس نوعا من اإلشباع، أي  5
متكنه وبشكل سريع من إمتام عملية االتصال 

 .اللغوي احليوي اليومي والضروري

   

أن تصاغ املادة وتنظم يف ضوء الطرق الفعالة  6
 .يف تدريس اللغات

   

أن هتيء املادة دائما للدارس مشكلة حياول  7
 .وممارستهااللغة التغلب عليها عن طريق تعلم 

   

أن تتيح املادة للدارس فرصا تشجعه على  8
استخدام ما تعلم يف مواقف اتصال حقيقية 

 .شفوية وحتريرية

   

    مجلة 
 مثل جدول اجلانب النفسية:

 نتائج التحليل اجلانب الثقايف
"............" املوضوع غري  

 املناسب
بعض 
 املناسب

 مناسب

تعرب املادة عن حمتوى الثقافة العربية  أن 1
 .واإلسالمية والعاملية

   

تعكس املادة االهتمامات الثقافية والفكرية  أن 2
 .للمتعلمني على اختالفهم

   

تتنوع املادة حبيث تقابل قطاعات عريضة أن  3
املختلفة و الثقافات ات ئمن الدارسني من البي

 .الفرعية املتعددة
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يعكس احملتوى حياة اإلنسان العريب أن  4
 .املتحضر يف إطار العصر الذي يعيش فيه

   

تقدم املادة املستوى احلسي من الثقافة مث أن  5
 .تتدرج حنو املستوى حتليل وتتلخ املعنوي

   

يقدم احملتوى الثقايف ابملستوى الذي يناسب أن  6
 .عمر الدارسني ومستواهم التعليمي

   

تتجنب إصدار أحكام متعصبة للثقافة أن  7
 .العربية أو ضد الثقافات األخرى

   

    مجلة 
 

 :ةاجلانب الرتبوي مثل جدول

 نتائج التحليل اجلانب الرتبوي
غري  املوضوع "............"

 املناسب
بعض 
 املناسب

 مناسب

 التابع وهي التعليمية املادة تنظيم مبادي 1
 .والتكامل واالستمرار

   

 املختلفة اجلوانب معاجلة عند الرتبوية الضوابط 2
 .التعلمية للمادة

   

 التعليمية املادة بوصوح تتصل مبادي 3
 .وانقرائتيها

   

    .التعليمة املادة مبحتوى تتصل مبادي 4
    .تدريسها وإمكانية املادة مبناسبة تتصل مبادي 5
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    مجلة 
 

 مثل جدول اجلانب الرتبوي:

 نتائج التحليل اجلانب اللغوي
غري  املوضوع "................"

 املناسب
بعض 
 املناسب

 مناسب

    .هلا لغة الفصحى العربية اللغة املادة تعتمدأن  1
 يف ممثلة األساسية اللغة على املادة تعتمدأن  2

 .شائعة مفردات قائمة
   

 يقدم فيما والصحة والسالمة الدقة تراعيأن  3
 (.مثال الضمائر مجع) لغوية معلومات من

   

 طبيعية مألوقة لغة املقدمة اللغة تكونأن  4
 اللغة تقدمي أي مصطنعة، لغة وليست

 .وتراكيبيها تنائها يف صحيحة

   

 اللغة ملفهوم واضح تصور على تبىنأن  5
 .والتعليمها

   

 الصويت اجلانب البداية ومنذ املادة تعاجلأن  6
 .املعىن ذات واجلمل الكلمات خالل من

   

    .وتركيبها الكلمة وحتليل اهلجاء املادة تعاجل أن 7
    .حرف لكل والصوت ابلرمز تعينأن  8
 وليس واجلمل ابلكلمات املادة تبدأأن  9

 .ابحلروف
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    .بعناية االشتقاق ظاهرة تعاجلأن  10
 الشائعة الرتكيب على املادة تعتمد أن 11

 .االستعمال
   

 وصعبة الغامضة القواعد املادة تتجنبأن  12
 .االستخدام وقليلة الفهم

   

    .عليه التدريب ويتم املقصود الرتكيب يربز أن 13
    .الكبري اهتمام الوظيفية الكلمات أتخذأن  14
    .التنغيم إظهار أجل من الرتقيم بعالمة هتتامأن  15
    اجلملة 

 


