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 الملخص
 . تحليل الكتاب المدرسي2112فوتري. إسالمية، 

"Belajar Nahwu Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat 

Menguasai Bahasa Arab Metode Manhaji untuk 

Tingkat Pemula" البحث العلمى. قسم  لجوكو نورسييو
تعليم اللغة العربية كلية التربية الجامعة اإلسالمية الحكومية 

 . ج محمد منير الماجستيرا الحتور فونوروغو. المشرف الدك
 .الكلمة األساسية: الكتاب المدرسي، طريقة المنهجي

 Belajar Nahwu Shorof Sambil "يهدف تأليف الكتاب 

Ngaji: Program Kilat  Menguasai Bahasa Arab Metode 

Manhaji untuk Tingkat Pemula "  مساعدة الطالب يف التعّلم
مزايا عن هذا الكتاب استعمال اللغة اللغة العربية. و أما 
 اإلندونيسية يف كتابته.

يهدف هذا البحث معرفة جودة الكتاب املدرسي كمادة 
تعليم اللغة العربية لطالب اإلعدادية. تنظر من ناحية إختيار 
املواد و تدرّج املواد و تقدمي املواد و تكرار املواد. و هذا البحث 

 Belajar Nahwu Shorof": من حبث مكتيب على موضوع الكتاب

Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai Bahasa Arab 

Metode Manhaji untuk Tingkat Pemula" . و تستخدم الباحثة
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. أما نوع البحث الثانوية وأ طريقة املالحظة إىل الكتب األساسّية
 اليت تستخدم الباحثة يف هذا البحث هو حبث مكتيب. 

البحث وضعت الباحثة أسئلة البحث كما نظرا اىل خلفية 
 Belajar Nahwuإختيار املواد يف الكتاب "كيف ( 1) يلي:

Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat Menguasai Bahasa 

Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat Pemula " جلوكو
 Belajar Nahwuتدرّج املواد يف الكتاب " كيف( 2)، ؟نورسييو

Shorof Sambil Ngaji Program Kilat  Menguasai Bahasa 

Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat Pemula "جلوكو نورسييو 
 Belajar Nahwu Shorofكيف تقدمي املواد يف الكتاب "( 3، )؟

Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai Bahasa Arab 

Metode Manhaji Untuk Tingkat Pemula "؟ جلوكو نورسييو ،
 Belajar Nahwu Shorof" تكرار املواد يف الكتابكيف ( 4)

Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai Bahasa Arab 

Metode Manhaji Untuk Tingkat Pemula "؟. جلوكو نورسييو 
كان إختيار املواد هلذا الكتاب  (1 و نتائج هذا البحث:

و جيدا. املواد يناسب أهداف الكتاب و القدرة األولية للطالب 
هلذا  تدرّج املواد( 2. طول الوقت للتعّلم و عوامل ميكن تعلمها

رتتيب. خطوتني رئيسيتني يعين التجمع و الالكتاب يناسب 
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و التباين و الشدة. و أما  مبادئ التوحيدالتجمع، يناسب 
ىل عام إالالتعليم من و ذلك , ،نفسالمبدأ علم  الرتتيب، يناسب

اخلاص و من البسيط إىل املعقد، إال أهنا مل تناسب مراحل 
درجة القدرة  الكتاب ذاهل املواد تقدمييناسب  (3 إكتساب اللغة.

إجراء  ة والسياق ءإجرا املواد تقدمي ستخدمي للطالب. و
. املواد تستخدم اللغة اإلندونيسية فيها جداول ملونة فاضلةامل

 ذاتكرار املواد هل( 4 حيث تسهل الطالب إىل فهم املواد.
أكثر من الغري. و   القراءة و كتابةال تدريبات يتمثل يف كتابال

قد تؤدي إىل  إال أهنا كانت التدريبات تناسب قدرة الطالب
 .امللل للطالب
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 لالباب األو  
 مقد مة

 خلفية البحث ﴾أ﴿

اليت جرب  اللغة العربية هي واحد من اللغة العاملية،
اإلسالم  منذ انتشر 1الطور وفقا لنمو اإلجتماع والعلوم.

لغة ال ، اللغة العربية واحد منيف جمموعة جزر إندونيسيي
. ألن سبب الديين، املعظم للمسلمني يف إندونيسيي

القرآن و احلديث مرجع تعاليم الذي مكتوب باللغة 
ليس فقط يف األمور الدينية، ولكن اللغة العربية  2العربية.

يكون اللغة لفهمه العلوم و يكون اللغة اخللطة العاملي.  
هي شيئ املهم ليطوير يف بكذالك، اللغة العربية 

 3.إندونيسيي

                                                           

 Media Pembelajaran Bahasa Arab بد الوهاب الرشيد،ع 1 
 .1(، 2002)ماالنج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج، 

 Pembelajaran Bahasa Arab Metodologi ،أجيف هريماوان 2 
 .42(، 2012باندونج: رمياجا روسداكاريا، )

 .6، نفس املرجع 3 



2 
 

اللغة العربية هي واحد من مادة التدريس الذي حيل 
اللغة العربية اللغة  2.ملوقع املهم يف الرتبية إندونيسيةا

القرآن اليت تعترب مهمة جدا للتعلم. فكذالك، لتكون 
تسلط على اللغة العربية حيتاج إىل الوسائل اليت تساعد 

لوسائل الذي على تسهيل إتقان اللغة العربية. واحد من ا
مهم و مئثر يف تعلم اللغة العربية هي الكتاب املدرسي. 
يف العامل الرتبية، الكتاب هو جزء من تعليم املستمر. 

سلسة. ميكن  بالكتاب، ميكن ان يكون تنفيذ تعليم أكثر
للمدّرس إدارة األنشطة التعليمية بفعالية و كفاءة. و هبذا 

 5تعلم بأقصى.الكتاب ميكن لطالب يشارك يف انشطة ال
الكتاب املدرسي هو الكتاب الذي فيه فّك املواد 

الذي يؤلف بتبع لنظام خاص و  عن مادة التدريس املعني
انتخب باألهداف املعني، و التوجية التعليمي، و منو 

                                                           

 :Pembelajaran Bahasa Arabعبد احلميد و آخرون،  4 

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media ( ماالنج: اجلامعة
 .154(، 2004 اإلسالمية احلكومية ماالنج،

 ،)يوغياكارتا: الرز ميدييا Text Book Writingمصنور مصليح،  5 
2010 ،)23. 
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الطالب ليدجّمهم. الكتاب اليت يستعملها الطالب 
لوسائل التعليم يف النشاطة التعليمية باملدرسة و يصبح 

 6حد من الوسائل املهم لدعم ان حتقيق أهداف التعلم.وا
هذ الكتاب املدرسي يصري واحد من العناصر الرئيسية يف 
املناهج الدراسية إىل العناصر األخرى، منها العملية و 

 7الوسائل اإلعالم و طرق التعلم.
الكتاب هو وسائل مهم يف تعليم، بالكتاب يكون 

ت. الكتاب ميلك مؤثر كبري انسان زيادة املعرفة و املعلوما
ألنشطة تعلم أو تعليم، و يف تعليم اللغة العربية. يف تعليم 
اللغة العربية، كان الكتاب الذي استخدم يف انشطة تعلم 
و تعليم يف املدرسة الذي باإلسم الكتاب املدرسي أو 
الكتاب التعليمي. الكتاب املدرسي هو الكتاب الذي 

و فوق ذالك كان كتاب  ميلك مهم يف عملية تعليمية،
مساعد الذي استخدم الطالب لتعلم يف اخلارج املدرسة. 

                                                           

 .25-22، نفس املرجع 6 

 Menyusun Buku Ajar Bahasa Arabعبد اهلل الغلى و عبد احلميد،  7 
 .ix(، 2012 ،)فادانج: أكادميييا فريماتا
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الكتاب املساعد هو وسائل املهم غري الكتاب املدرسي 
يف املدرسة اليت ميلك وظيفة يساعد الطالب يف تسّلط 
على الدرس. يف الكتابه مصنور مصليح، كان النوعي من 

احملتوى و وظيفته  الكتب يف العامل الرتبية. ينظر من ناحية
الكتاب ال غري الكتاب املدرسي فقط، و لكن كان 
الكتاب املرجعي و الكتاب الدليلي و الكتاب التدرييب و 

   4الكتاب العملي و الكتاب امللحوظة و الكتاب القراءة.
يف إندونيسيي، تعليم اللغة العربية هي تعليم يعترب 

و صعبة من قبل معظم الطالب. النحو و الصرف ه
املادة الذي يعترب صعبة يف تعليم اللغة العربية. هذا 
مؤسف للغاية، النحو و الصرف هو املواد األساسية يف 
اللغة العربية و املواد املهم الذي واجب تسلط على املتعلم 
اللغة العربية. إىل أن، كثري من العامل اللغة العربية يكتبون 

عن النحو و الكتب لتعليم اللغة العربية اليت يبحثون 
الصرف لتسهيل املتعلم يف تعلمه. و من كتب للغة 
الغربية، وجد الباحثة الكتاب اجلذب و مكتوب من 

                                                           

 .Text Book Writing ،22-25مصنور مصليح،  8 
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الشعب اإلندونيسي بللغة اإلندونيسية، و هو الكتاب 
 :Belajar Nahwu Shorof Sambil Ngaji "حتت موضوع 

Program Kilat  Menguasai Bahasa Arab Metode 

Manhaji Untuk Tingkat Pemula  "جلوكو نورسييو. 
من جتربة الباحثة، وجدت الباحثة أكثر الكتب 
اللغة العربية اليت يكتب باللغة العربية و أقل كتاب اللغة 
العربية اليت يكتب باللغة اإلندونيسيا. كتب اللغة العربية 
اليت يكتب باللغة العربية منها الكتاب اجلرومّية اليت 

النحو و الصرف اليت مكتوب باللغة يبحث عن القواعد 
العربية و كثري استخدم يف تعليم اللغة العربية. هذا احلال 
يصّعب الطالب اإلعدادية ألن حيوج الوقت القدمي، هذا 

 الكتاب مل طبعا ميكن ان يقرأ الطالب إعدادية.
هذا الكتاب هو الكتاب اجلديد يف العامل التعليم، 

عنه قبله. هذا الكتاب للغة العربية و مل يبحث أحد 
ميلك الفريد املنظور يف تعليم اللغة العربية الذي الرتيتم 
تطبيقه مباشر على القرآن و الكتاب خمتلف بالكتب اليت 
تستعمل لتعليم اللغة العربية اآلخر ألنه مكتوب باللغة 
اإلندونيسيا. هذا الكتاب كالكتاب لتعلم اللغة العربية 
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صرف يستخدم بطريقة منهجي باملادة قواعد النحو و ال
يف الكتابه،  جوكو نورسييولتعلم الطالب اإلعدادية. رأى 

طريقة املنهجي هي طريقة اليت جيمع بني نظرية املعهد 
الديين اإلسالمي السلفي و احلديث و تعلم يف الشرق 

الكتاب بيقدم الطريقة و الربنامج التعليم  األوسط. حاضر
و العملي و الفرح، الذي اللغة العربية السهل و اجلذب 

 2لقة.احلقابل لتعليم مجيع 
أحد العوامل اليت يوصل إىل جناح إنشط التعليم و 
التعلم بشكل عام و اللغة العربية على وجه اخلصوص هي 

استخدم هذا الكتاب املهم  10الكتاب املدرسي جيدا.
يف التعليم، ألنه يصري آلة أن يقرر جناح التعليم. الكتاب 

ية ال جيد و ال يهتم مببادئ املائدة مادة اللغة للغة العرب
العربية كاللغة األجنبية سيكون مشكلة يف حتقيق 

                                                           

)تيماجنونج:  Menyusun Buku Ajar Bahasa Arabجوكو نورسييو،  9 
 .vi(، 2016 ،أرماستا

 Penulisan Buku Teksمشس الدين أشرايف و توين فرانسيسكا،  10 

Bahasa Arab 4(، 2016 ،)يوغياكارتا: أومباك. 
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األهداف، املبادئ منها إختيار املواد و تدرّج املواد و 
 11تقدمي املواد و تكرار املواد.

سار من هذه املشكلة و من الفريد املوجود يف هذا 
الكتاب، و لذالك الباحثة تريد أن يعمل البحث حتت 

 Belajar Nahwu"موضوع "حتليل الكتاب املدرسي 

Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai 

Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat 

Pemula  "هذا البحث هو  ". الغرض منجلوكو نورسييو
ملعرفة قيمة الكتاب اجليد كمادة تعليم اللغة العربية 
لطالب اإلعدادية تنظر من ناحية إختيار املواد و تدرّج 

 املواد و تقدمي املواد و تكرار املواد.
 

 أسئلة البحث ﴾ب﴿
فتقدم ه الباحثة ىف خلفية البحث، تبناء على ماذكر 

 :عما يأيت البحث أسئلة ةالباحث
 Belajar Nahwu" إختيار املواد يف الكتابكيف  .1

Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai 

                                                           

 ،Pembelajaran Bahasa Arab Metodologi ،أجيف هريماوان11 
106. 



8 
 

Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat 

Pemula  "؟جلوكو نورسييو 

 Belajar Nahwu" تدرّج املواد يف الكتاب كيف .2

Shorof Sambil Ngaji Program Kilat  Menguasai 

Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat 

Pemula  "؟ جلوكو نورسييو 

 Belajar Nahwu" تقدمي املواد يف الكتابكيف  .3

Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai 

Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat 

Pemula  "؟ جلوكو نورسييو 

 Belajar Nahwu" تكرار املواد يف الكتابكيف  .2

Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai 

Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat 

Pemula  "؟ جلوكو نورسييو 

 

 أهداف البحث ﴾ج﴿
هذا  البحث اليت تراد الوصول إليها يف هدافما األأ
 :عما يأيت العلمي البحث

 Belajar Nahwu"ملعرفة إختيار املواد يف الكتاب .1

Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai 

Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat 

Pemula  "جلوكو نورسييو. 
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 Belajar Nahwu" ملعرفة تدرّج املواد يف الكتاب .2

Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai 

Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat 

Pemula  "جلوكو نورسييو. 
 Belajar Nahwu" تقدمي املواد يف الكتابملعرفة  .3

Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai 

Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat 

Pemula  "جلوكو نورسييو. 
 Belajar Nahwu" ملعرفة تكرار املواد يف الكتاب .2

Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai 

Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat 

Pemula  "جلوكو نورسييو. 

 فوائد البحث ﴾د﴿
 و فوائد البحث اليت ترجي من هذا البحث كما يايل:

 Belajar Nahwu Shorof"إعطاء تقومي للكتاب  .1

Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai Bahasa 

Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat Pemula "
 من ناحية احملتوى.جلوكو نورسييو 

التربعات التفكري املتعلقة بالرتبية و خصوصا برتبية اللغة  .2
 العربية.
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كمصدر اإلعالم و مرجع املعلومات يف حتليل الكتاب  .3
 اللغة العربية.

 زيادة املعرفة للكاتبة و للقارئني. .2
 بحوث السابقة ﴾ه﴿

وجدت الباحثة البحوث السابقة املتعلقة 
كتبته الباحثة و له املساوات يف بالبحث العلمي الذي  

 بعض النواحي املتعينات. فمنها كما يلي:
البحث الذي كتبها سولنداري، طالبة من قسم  (أ

تعليم اللغة العربية حتت املوضوع " حتليل الكتاب 
-Manhaji 5 Hari Mahir Bahasa Alاملدرسي "

Qur’an Tingkat Pemula"  ."جلوكو نورسييو
معرفة قيمة الكتاب  الغرض من هذا البحث هو

الدرسي اجليد كمادة التعليم اللغة العربية لطالب 
اإلعدادية. تنظر من عدة النظرية تكوين الكتاب 
الدرسي. و من ناحية إختيار املادة و منهج 
ترتيبها و كيفية تقدميها و تكرارها. و هذا البحث 

 Manhaji"من حبث مكتيب على موضوع الكتاب 

5 Hari Mahir Bahasa Al-Qur’an Tingkat 
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Pemula"  و استحدمت الباحثة طريقة امال حظة
على كتب ملحظة إما نواوى و ثناوى. و أما 
حتليل البيانات الذي تستخدمه الباحثة يف هذا 
البحث فهو التحليل املوادى. و نتائج البحث هو 
الكتاب مل يوافق خبصائص الكتاب الدرسي اجليد 

توافق تلك مادة إما من جهد املواد و يعىن مل 
باألسس العلمية اليت تشتمل على ذقة املواد و 
شاملتها و دواعمها. و أما من حيث نظرية لعلى 
القامسي، أن هذا الكتاب تتألف من املواد 
األساسية  و املواد اخلاصة ولكن املواد املساعددة 
ال جتد فيه. أما من ناحية نافبة إختيار املادة و 

منهج ترتيب تقدمي املادة و تكرار املادة و كيفية 
مل يوافق بنوع الكتاب املادة أن هذا الكتاب 

 12اجليد.

                                                           

 “ Manhaji 5 Hari Mahir Analisis Buku Ajarسولنداري، 12 

Bahasa Al-Qur’an Tingkat Pemula” Karya Joko Nursiyo ( :البحث العلمي
 .v، (2015اإلسالمية احلكومية يوغياكارتا،  ةاجلامع
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انديكا سفريانساه، طالب من  البحث الذي كتبه  (ب
قسم تعليم اللغة العربية حتت املوضوع " حتليل 
الكتاب العربية يف املدرسة اإلبتدائية بالقسم 
اخلامس للشيخ الدين، خالد الكاف و جالل 
سيوطي )حبسب اإلختيار، التدرج، العرض، و 

. الغرض من هذا البحث هو "تكرار املواد(
التدرج، العرض، و الوقوف على حبسب اإلختيار، 

تكرار املواد، الوقوف على كيفية الكتاب باعتباره 
مادة دراسة الرتبية العربية حبسب تأليف هذا 
الكتاب البحثي و ال سيما البحث األديب أو 

احلقائق، الكتاب البحث املكتيب. أمنا يف حتليل 
يستخدم التحليل احملتوى. و نتائج البحث هو 

ا، و قد طابق نظام الكتاب قد جرى اختارا جيد
التدريج، و العرض فيه جيد، و أما تكرار املواد 
يف الكتاب غري جيد. ذالك الكتاب قد و يف 
مقباس الكتاب اجليد باعتبار املادة فهو قد يطابق 
بإلطار العلمي عند مسنور مصلح الذي يتضمن 
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من صحيح املادة، نطاقه، و مساعده. و أما من 
منا هذا الكتاب بطبق حيث نظرية لعلى القامسي، أ

باملادة األساسي، اما يف املادة السندية و املادة 
 13اخلاصة مل يف املعيار.

البحث الذي كتبه حممد خليد رمضانزي، طالب ج( 
حتت املوضوع " حتليل  من قسم الرتبية الإلسالمية

 Memahami Al-Qur’anالكتاب املدرسي "

dengan Metode Manhaji Jilid 1" س حملمد النا
. الغرض من هذا البحث هو معرفة قيمة عدنان"

الكتاب الدرسي اجليد كمادة التعليم اللغة العربية 
لطالب اإلعدادية. تنظر من عدة النظرية تكوين 
الكتاب الدرسي. و من ناحية إختيار املادة و 
منهج ترتيبها و كيفية تقدميها و تكرارها. و 

 دمت الباحثة طريقة امال حظة على كتباستخ
                                                           

حتليل الكتاب العربية يف املدرسة اإلبتدائية بالقسم انديكا سفريانساه،  13 
اخلامس للشيخ الدين، خالد الكاف و جالل سيوطي )حبسب اإلختيار، التدرج، 

اإلسالمية احلكومية يوغياكارتا،  ةالبحث العلمي: اجلامع)العرض، و تكرار املواد( 
2015)  ،v. 
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ملحظة إما نواوى و ثناوى. و أما حتليل البيانات 
الذي تستخدمه الباحثة يف هذا البحث فهو 
التحليل املوادى. و نتائج البحث هو الكتاب مل 
يوافق خبصائص الكتاب الدرسي اجليد إما من 
جهد املواد و يعىن مل توافق تلك مادة باألسس 

و العلمية اليت تشتمل على ذقة املواد و شاملتها 
دواعمها. و أما من حيث نظرية لعلى القامسي، 
أن هذا الكتاب تتألف من املواد األساسية  و 
املواد اخلاصة ولكن املواد املساعددة ال جتد فيه. 
أما من ناحية نافبة إختيار املادة و تكرار املادة و 
كيفية تقدمي املادة و منهج ترتيب املادة أن هذا 

 12ب اجليد.الكتاب مل يوافق بنوع الكتا
د( البحث الذي كتبه مارشودي، طالب من قسم 

حتليل الكتاب حتت املوضوع " تعليم اللغة العربية
التعليمي "مفتاح الطالب" لطالب الصف 

                                                           

 ”Memahami Al Analisis Buku Ajar- حممد خليد رمضانزي،14  

Qur’an dengan Metode Manhaji Jilid 1”Karya Muhammad Anas Adnan 
 .v، (2016رتا، سوراكا حممدية ةعلمي: اجلامعالبحث ال)
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العاشر باملدرسة العالية اإلسالمية تأليف طهى 
معرفة قيمة  الغرض من هذا البحث هومنتهى". 

لعربية االكتاب الدرسي اجليد كمادة التعليم اللغة 
لطالب اإلعدادية. تنظر من ناحية إختيار املواد 

أما  . ملواداملواد و تكرار او  تدرّج املواد و تقدمي 
النوع البحث الذي استعمل يف كتابة هذا البحث 
هو حبث املكتيب. مث كيفية حتليل البيانات الذي 
استعمل الباحث هو حتليل املضمون أي حتليل 

انات مبحتوى الكتاب لنيل احملتوى يعين حتليل البي
النتيجة عن أسلوب اللغة و ميل حمتوى الكتاب 
و نظام الكتاب التوضيح بالرسوم. و أما نتيجة 
أن الكتاب مفتاح الطالب تأليف طهى منتهى 
بنظرية ماجكي ال تستخدم اإلجراءات تطوير 
الكتاب جيدة كاختيار املّواد، و التدرّج، و 

 ، هذا الكتاب ليسالتقدمي، و التكرار. و لذالك
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 15ممكن أو مل تعرض يف تعلم النحو. 
إختلف هذا البحث بالبحث السابق هو يف 
ناحية مصاعب و الكتاب الذي يبحث الباحثة و 
احملتوى املادة من الكتاب التعليمي. يف هذا البحث 

 Belajar Nahwu Shorof " مركز يف حتليل الكتاب

Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai Bahasa 

Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat Pemula "
جلوكو نورسييو و حتليل باستخدمت النظرية اإلختيا و 

 تكرار. و التدرج و العرض
 

 منهج البحث ﴾ز﴿
 مدخل و نوع البحث .1

، ع البحثا نو يف علم املنهج البحث، كان ثالثة ا
مدخل كيفي و مدخل كمي و مدخل دخيل.  و هي

وتستخدم الباحثة حبث الكيفي يف هذا البحث. رأى 
                                                           

الطالب" لطالب الصف حتليل الكتاب التعليمي "مفتاح مارشودي، 15 
عق )البحث العلمي: اجلام .العاشر باملدرسة العالية اإلسالمية تأليف طهى منتهى

 .v، )2017، فونوروغواإلسالمية احلكومية 
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(، مدخل كيفي Taylor( و تايلور )Bogdanبوغدان )
هو يكون إجراءات البحث الذي نتائج البيانات 
الوصفية يف شكل الكاملات املكتوبة أو شفوية من 

 16األشخاص و السلوك ميكن مالحظته.
بحث اليت تستخدم الباحثة يف هذا و أما نوع ال

حبث  (.library researchالبحث هو حبث مكتيب )
( فهي مجع املعلومات من library researchمكتيب )

املصادر املكتيب و يقرأ و يكتب و جيهز مادة 
 17البحث.

 libraryو هذا البحث من حبث مكتيب )

research ألن مصادر بيانات رئيسية من هذا ،)
 Belajar Nahwu"البحث هو الكتاب باملوضوع  

Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai 

Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat 

Pemula "جلوكو نورسييو. 
                                                           

)باندونج:  Metodologi Penelitian Kualitatif  ،ليكسي ج. موليونج 16
 .2(، 2002رمياجا روسداكاريا، 

)جاكارتا: ياياسان   Penelitian KepustakaanMetodeميستيكا زيد، 17 
 .3(، 8002اوبور إيندونيسييا، 
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 بيانات و مصادر البيانات .2
 بيانات البحث (أ

يف بيانات البحث اليت تستخدم الباحثة 
 هذا البحث هو الكتاب للغة العربية باملوضوع

"Belajar Nahwu Shorof Sambil Ngaji: 

Program Kilat  Menguasai Bahasa Arab 

Metode Manhaji Untuk Tingkat Pemula "
 .جلوكو نورسييو

 مصادر البيانات  (ب
 يف هذا البحث، مصادر البيانات منها

يانات البو مصادر  األساسّيةمصادر البيانات 
 .الثانوية

هي مصادر  مصادر البيانات األساسّية (1
رئيسية يف هذا البحث، و هو الكتاب 

 Belajar Nahwu Shorof "باملوضوع  

Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai 

Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk 

Tingkat Pemula "جلوكو نورسييو. 
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هي مصادر  مصادر البيانات الثانوية (2
البيانات املساعد يف هذا البحث. و املصادر 
الذي تستخدمه الباحثة كمصادر ثانوية 

 Belajar Nahwu Shorof"لتحليل الكتاب 

Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai 

Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk 

Tingkat Pemula: هو  " 
( حتت Nurhadiالكتاب لنورهادي ) (أ)

 Tata Bahasaموضوع "

Pendidikan" ، سيمارنج سنة
 ه. 1225

 Masnurنور مصلح )الكتاب ملص (ب)

Muslich" حتت موضوع )Text 

Book Writing،"  جوكجاكارتا سنة
 ه. 2010

اهلل الغلي و عبد احلمد الكتاب لعبد   )ج(
(Abdullah Al-Gali dan Abdul 

Hamid" حتت موضوع )Menyusun 
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Buku Ajar Bahasa Arab ،" فادانج
 ه. 2012سنة 

 .B. Pالكتاب لب.ف. سيتيفوا )   )د(

Sitepu" حتت موضوع )Penulisan 

Buku Teks Pelajaran باندوع ،"
ه، و الكتب و بعض  2012سنة 

 الوثائق معلق هبذا البحث.
 جمع البيانات أساليب .3

جلمع البيانات البحث حيتاج إىل أساليب مجع 
البيانات مصيب و ميكن  إلتزامه بعلمية. تستخدم 
الباحثة أساليب مجع البيانات وثيقة. أساليب وثيقة 
هي يبحث البيانات عن احلال أو متغري عن امللحوظة 
و الرسالة و الكتابة و السورة و اجملالة و غري ذالك. 

ن احلال أو متغري عن وثيقة هي يبحث البيانات ع
امللحوظة و الرسالة و الكتابة و اجملالة و البحث 
العلمي و رسالة املاجستري و رسالة الدكتورة و السورة 
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وثيقة هي ملحوظة  14و وقائع البحث غري ذالك.
و ميكن أن تكون هذا الوثيقة أيضا  12احلادثة املاضية،

بة( وثيقة عامة )مثل الصحيفة و املقالة و وقائع املكت
أو وثيقة خاصة )مثل دفرت اليومية و اليوميات و 

 20جريدة(.
هذه أساليب وثيقة هي أساليب مجع البيانات 
اليت صدر من غري البشرية. وثائق الذي جيمع أن 

ألن  21سيساعد الباحثة يف يصنع تفسري البيانات.
ستخدم البحث من حبث املكتيب فالبيانات اليت تهذا 

صدر على الكتب و دفرت الباحثة ملادة البحث امل
 اليومية و الكتابات املعينة. 

                                                           
 Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatanسوهارسيمي اريكونتو، 18

Praktik  ،231(، 2006)جاكارتا: رينيكا جيفتا.  
:Kuantitatif,  Kualitatif, dan  Metode Penelitianسوغييونو، 19 

RnD   ،220(، 2016)باندونج: الفابيتا. 

 ,Research Design: Pendekatan Kualitatifجوهن و. جرسول،  20 

Kuantitatif, dan Mixed   ،255(، 2012)يوغياكارتا: فوستاكا فيالجار. 

 Metodologi Penelitianالدين و بيين امحد سايباين، عفيف 21 

Kualitatif  ،121 (،2012)باندونج: فوستاكا سيتييا. 
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 أساليب تحليل البيانات .4
حتليل البيانات الكيفي هو جهد يقوم به العمل 
مع البيانات، و تنظيم البيانات، و فرزها إىل وحدات 
مدارة و جتميعها و العثور على األمناط و العثور 
 عليها، و إجياد ما هو مهم و ما يتم تعلمه و اليت

 22فيه ما ميكن أن يقال لآلخرين.
حتليل البيانات الذي تستخدمه الباحثة يف هذا 

(. حتليل content analysisالبحث فهو حتليل احملتوى )
احملتوى هو حتليل العميق على حمتوىات املعلومات 

قال  23املكتوبة أو املطبوعة يف وسائل اإلعالم.
، حتليل احملتوى هو أساليب (Holstyهولسيت )

تستخدم الستخالص النتائج  بسعي عثر على 
 22 خصائص الرسالة و القيام مبوضوعية و بنظامية.

                                                           

 .Metodologi Penelitian Kualitatif ،224  ،ليكسي ج. موليونج22 

 Metodologi Penelitianعفيف الدين و بيين امحد سايباين، 23 

Kualitatif ،165. 

 .Metodologi Penelitian Kualitatif ،220  ،ليكسي ج. موليونج24 
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كأساليب البحث، حتليل احملتوى يشتمل على 
اإلجراءات اخلاصة لتعمل البيانات العلمية. أهدف 
من هذا أساليب هي ليعطى العلم و يفتح الفكرة 
اجلديد و يعطى الواقع و اإلرشاد العملي 

حثة إختيار و تدرج و تستخدم البا 25ات.اإلجراء
لتعريف قيمة احملتوى عن  تقدمي و تكرار املواد باهلدف

 :Belajar Nahwu Shorof Sambil Ngaji "الكتاب 

Program Kilat  Menguasai Bahasa Arab Metode 

Manhaji Untuk Tingkat Pemula "جلوكو نورسييو.  
 

  تنظيم كتابة تقرير البحث ﴾ح﴿
 لتسهيل فهم القرئ  و معرفة ما فيه من البحوث،

 فتقسم الباحثة هذا البحث على أربعة أبواب، يعين:

 : يعين املقدمة، تتضمن فيها: خلفية  الباب األوىل
البحث و أسئلة البحث و أهداف 

                                                           

  Analisis Isi: Pengantar Teori danكالوس كريفيندوف، 25 
Metodologi  ،15(، 1221)جاكارتا: راجاوايل فريس. 



24 
 

البحث و فوائد البحث و البحوث 
السابقة و منهج البحث و تنظيم كتابة 

 تقرير البحث.
ياء املتعلقة بالنظرية و يشتمل على االش : الباب الثاين

هي تعريف الكتاب و الكتاب املدرسي 
و  يف إعداد كتاب اللغة العربية و املعايري

 طريقة املنهجي.

و  وية الكتاب و منهج التعليمه تضمنت :  الباب الثالث
 الكتاب " و عرضؤلف امل سرية

Belajar Nahwu Shorof Sambil 

Ngaji: Program Kilat  Menguasai 

Bahasa Arab Metode Manhaji 

Untuk Tingkat Pemula".  

 "فتشرح الباحثة حتليل البحث الكتاب  :  الباب الرابع
Belajar Nahwu Shorof Sambil 

Ngaji: Program Kilat Menguasai 

Bahasa Arab Metode Manhaji 

Untuk Tingkat Pemula هو عن "
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اإلختيار و حتليل احملتوى يستعمل 
 . و تكرار املواد التدرج و التقدمي

خيتتم بالزيادة و النقائصة الكتاب.  :الباب اخلامس
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 الباب الثاني
 اإلطار النظرى

 تعريف الكتاب .أ
لغة اإلندونيسييا له املساوة ال" يف bukuميلك كلمة "

" bookلغة اليونانية و "ال" يف biblosلغات. يذكر "اليف أية 
 dasلغة اهلولندية  و "ال" يف boekلغة اإلجنليزية و "اليف 

buch لغة األملنية. كل كلمات يبدأ حبرف "ال" يفb حىت "
لغة الإمكان الكبري كله أصله من جذور الكلمة يعىن من 

إذا ينظر يف كل قاموس اللغة الذي يستعمله، ميلك اليونانية. 
ذالك الكلمة معىن متساو يف حقيقتها و يستعمل لشيء 

 26استوى يعىن مجاعة القرطاس اجملّلد.
( و أخره معىن الكتاب Andrieseيبني أندرييسي )

بأبسط بقول أنّه إخبار املنطبع على قرطاس جمّلد إىل أحد 
( 1ع صفات أصويل يعىن اإلحتاد. بتعريف كذا، ميلك أرب

( 3( يقّدم ذالك اإلخبار يف وجود الطبع، 2ميتلئ إخبار، 
                                                           

: باندونج) Penulisan Buku Teks Pelajaranب. ف. سيتيفو،  26 
 .12 (،2012، رمياجا روسداكاريا
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( ذالك صحوف القرطاس 2وسيلة اليت يستعمل قرطاس، 
 يف شكل أحد اإلحتاد. فتقسم الكتاب يف أربعة أنواع:

تنظر من ناحية حمتويته، الكتاب ينقسم على قسمني، و  .1
 ّصة خيالّية.مها الكتاب قّصة خيالّية و الكتاب غري ق

تنظر من ناحية قارئته، الكتاب ينقسم على ثالثة  .2
قسمني، و هم الكتاب الطفال و الكتاب اليافع و 

 الكتاب البالغ.
تنظر من ناحية الطبيعيته، الكتاب ينقسم على ثالثة  .3

قسمني، و هم الكتاب الناص و الكتاب الصورة و 
 الكتاب املصّورة.

الكتاب ينقسم على  تنظر من ناحية املصلحة الرتبوية، .2
 27قسمني، و مها الكتاب املدرسي و الكتاب القراءة.

دور كتاب   (Petty & Greensقال فيتيت و غارينس )
 تعليم الِلغة يف تعلم اللغة هو:

لتعكيس وجهة النظر اجلديدة يف تعّلم اللغة، و تنفيذها  .1
 يف حمتوى و نظام تقدمي املواد املوجودة يف كتاب.

                                                           

 .نفس املرجع27 
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لموضوع غنّية و سهال للقراءة، و تقدمي املصادر ل .2
متنوعة، وفقا ملصاحل و احتياجات الطالب، الساس 

 الربمنج و االنشطة املقرتحة.
تقدمي املواد بنظام و تدرّج، تشمل على مهارة التعبري  .3

 حيمل املشكلة الرئسة يف جمال االتصاالت.
مع الكتاب األخر، يقّدم نصائح تعّلم اللغة و وسائل  .2

األخرى لتحفيز الطالب بالكامل لتسهيل اللغة التعليم 
 الثانية.

وسائل التقييم و اإلجراءت العالجية  تقدمي املواد أو .5
املناسبة، يعىن كتاب جبانب مصدر املواد، هلا دور يف 

  24مصدر او وسائل التقييم و التعليم العالجي ايضا.
الكتاب هو مادة مكتوبة أساس ورقة على شكل 
القرطاس تكون ملزمة الدراسي هو الكتاب الذي حيتوى 
على وصف املواد حول املوضوع أو جمال الدراسة ورئبت 

                                                           

  Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyusunan  ،نور هادي 28 

Buku Pelajaran Bahasa) (1225، ايكيف سيمارانج: سيمارانج،) 102-
110. 
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بشكل منهجي و مت إختيارها، على أهداف مؤكدة و التوجة 
التعلم و تطوير الطالب إلستعاهبم. يستخدم هذا الكتاب 

 22ة يف أنشطة التعلم يف املدرسة.ليكون أداة تعليمي
، تعّلم هو الوقوع املعاملة (Al-Khuliرأى اخللي )

اجلديدة أو التقوية القدمية كنتيجة التجربة الذي وقع بنّي أو 
ضميّن. تعّلم هو الطريقة التغيري الذي نسيب يقيم الذي 
حيصل من جتربة و هو تدريبات أو التفاعل مبنطقة. 

هي طريقة تغيري "اللغوية" أحد ما  بكذالك، تعّلم اللغوية
الذي نسىب يقيم  الذي حيصل من جتربة و هو تدريبات أو 

 30التفاعل اللغوية.
هو طريقة  لمية التعّلم، كان علمية التعليم وغري ع

اليت مماثلة بعلمية التعليم الذي يعمل املدرس كمهندس 
تعّلم هو عملية  31عملية تعليمية لوقوع العلمية التعليمية.
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اليت يعمل للطالب أو االحد ما. و تعليم هو  اليت يعمل 
 للطالب و املدرس يف عملية تعليمية.

اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن 
أغراضهم. و قد وصلت إلينا من طريق النقل. و حفضها لنا 
القرآن الكرمي و األحاديث الشريف و ما رواه الثقات من 

اللغة العربية هي اللغة اليت  32مهم.منثور العرب و منظو 
اختارها اهلل كلغة القرآن اليت ينزل للناس كطريقة للحياهتم و 

 33.هداية للمؤمنني
تطوير اللغة العربية من وقت آلخر يظهر نوع فصحى 
و عامية. اللغة الفصحى هي جمموعة متنوعة اللغة العربية 

نني ستخدم يف املناسبة رمسي و ألجل تقليت يالقياسية ا
حماوالت قصيدة و شعر ونثر و كاتبة الفكرة العامي. اللغة 
الفصحى هو اللغة القياسي يتابع القواعد القياسي الدويل. و 
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اللغة العامية هي جمموعة متنوعة اللغة القياسية استخدم يف 
اليومية. اللغة العامية انتشر بالسريع يف جمتمع الوسط إىل 

العامية هي اللغة الطبقة. خاصة الفارقة الفصحى و 
الفصحى أعلى درجته من اللهجة العامية املستعمل يف 
اخللطة اليومية، و يف اللغة الفصحى ال يوجد اخلصائص 

 32منطقة أو يتعلق بالقبيلة معني.
 

 الكتاب المدرسي  .ب
إصتالح الكتاب املدرسي و الكتاب الناص متساو 

بتلك   معنه لواحد الكتاب املآلن املادة التعليم الذي تأليف
الكتاب املدرسي  35كيفية يف سبيل الوصول إىل الغاية معني.

هو جمموع اخلربات الرتبوية و احلقائق و املعلومات اليت  
يرجي تزويد الطالب هبا. و كذالك االجتاهات و القيم اليت 
يراد تنميتها عندهم. و أخريا املهارات احلركية اليت يراد 
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امل املتكامل هلم يف إكساهبم هبا، هبدف حتقيق النمو الش
 36ضوء األهداف املقررة يف املنهاج.

الكتاب املدرسي اجليد هو الذي يهتم مؤلفه بتوفري 
فرض كافية و متعددة للتالميذ ينمون فيها ميوهلم و 
اجتاهاهتم و يشبعون هبا حجاهتم و رغباهتم و يتدربون على 
بعض املهارات و العادات األساسية اليت من شأهنا أن 

هم على التصرف باتزان و تعقل حيال مواقف احلياة تساعد
 37املختلفة.

 a book thats treats  subjectالكتاب املدرسي هو 

comprehensively and is used by student as basis for 

study  كتاب الذي فيه مجيع املواد التعليم اليت يستعملها(
اب الكتاب املدرسي هو الكت 34الطالب كمرجع التعلم(.

الذي فيه فّك املواد عن مادة التدريس املعني الذي يؤلف 
                                                           

)مصر: منشورات  طقني هبااتعليم اللغة لغري النرشدي أمحد طعيمة،  36 
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33 
 

بتبع لنظام خاص و انتخب باألهداف املعني و التوجية 
التعليمي و منو الطالب ليدجّمهم. الكتاب اليت يستعملها 

 32الطالب لوسائل التعليم يف النشاطة التعليمية باملدرسة.
ملادة رأى عبد احلميد و آخرون، "الكتاب املدرسي هو ا

الطبع اليت إعالم عن الدرس الذي يستعمل الطالب و 
 20املدرس الذي يؤلف على املنهاج املستعمل".

رأى مشس الدين، الكتاب املدرسي لطالب العريب 
خمتلف بالكتاب املدرسي لطالب األجنبية، ألن اختلفات 
األهداف اليت تريد حتقيقها و الوسائل الذي ميلك و العلوم 

ختلفة يف حال العلم األصوات و علم تراكيب اللغة األم امل
رأى علي حممد  21الكالم و املفردات أو النظام الكتابه.

القسيم عن تعليم اللغة العربية للطالب األجنبية، جيب أن 
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يكون الكتاب املدرسي للطالب األجنبية خمتلفة بالكتاب 
 22املدرسي للطالب العريب.

املدرسي يتعلق استخدم اللغة يف النمّو املادة 
باإلنتخاب النوع اللغة و الكلمة و إستعمال اجلملة املؤثر و 
يؤلف الفقرة له معىن. اللغة العربية املستخدمة يف املادة 
املدرسية هي اللغة العربية الفصحى أو اللغة املواصالت 

 23الصريح و الطيف.
رأى عبد اهلل الغايل، الكتاب املدرسي هو الكتاب 

و ما يصحبه من مواد تعليمية مساعدة، األساسي للطالب 
و اليت تؤلف من قبل املتخصصني يف الرتبية و اللغة، و تقدم 
للدارسني لتحقيق أهداف معينة يف مقرر معني، يف مرحلة 

 22معينة بل يف صف دراسي معني و يف زمن حمدد.
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 فوائد استخدم الكتاب المدرسي .1
فوائد من استخدم الكتاب املدرسي كمصدر 

 التعلم، مثل اإليضاح لبوكينجهام كما يلي:
 ميلك الفرصة لتعليم ناسب بالسرعة كل واحد. (أ

 ناسب ان يكرر أو يغتش رجع. (ب
 ج(    إمكان أن يوجد البحث أو الفصحى إىل الذاكرة.

 السهولة يصنع ملحوطة يف إستعمال و بعد ذالك.د(    
الذركان اخلاصة اليت ميكن ناسب خاصة ه( 

 25املرئية اليت تدعم التعلم. بالوسائلعرصها
و معناه يف اصتالح وزارة الرتبية و الثقافة هو 
الكتاب املرجع الالزمي املستعمل يف وحدة الرتبية 
األساسية و املتوسطة و املدرسة العالية الذي يشتمل فيه 
املواد التعليمية لرتقيق اإلميان و التقوى واألخالق الكرمية 
و الشخص و قدرة على معرفة العلوم و املعرفة 

و ترقيق اإلحساس و القدرة اجلماليا و ترقيق  التكنولوجية
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القدرة احلركي و الصحة الذي ألفه الكاتب بناء على 
 26معايري الوطنية للتعليم.

 خصائص الكتاب المدرسي .2
ستخدم  الذي يالكتاب املدرسي هو الكتاب 

كمراجع قياسية يف مادة التدريس املعني. خصائص 
 الكتاب املدرسي هو:

 يمصادر املادة املدرس (أ
 يصبح مرجعا للمادة التدريس املعني. (ب

 ج(    يؤلف بتبع لنظام خاص و بسط.
 27د(      مرفق بالدليل التعليم.

 وظيفة الكتاب المدرسي .3
وظيفة منظور من ناحية احملتوى و املقدمته، 

تعلم و درسي هو كتوجيه يدوي للطالب يف الكتاب امل
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 24عني.ادة التدريس املس يف يعلم املواد للطالب ملللمدرّ 
منظور من ناحية قواعد الوضع، الكتاب املدرسي هو 

 يف عوامل: نظرالذي يتقدمي املادة التعليم 
 أهداف التعليم  (أ

 التدريس و تركيب برنامج الرتبية منهاج  (ب
 درجة النمو الطالب   (ت
 حالة املدرسة و الوسائل املدرسة (ث
 املدرس املستعمل. حالة  (ج

العامة  و يف ناحية وظيفة، وراء ميلك وظيفة 
 كالكتاب، الكتاب املدرسي ميلك وظيفة:

الوسائل النمو احملتوى و الربنامج يف منهاج  (أ
 التدريس.

 الوسائل أطلق الوظيفة جامعي.    (ب
 ج(    الوسائل أطلق أن ليبلغ أهداف التعليم.

 22د(     الوسائل أطلق الكفاية و مؤثرة النشاطة التعليم.
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 . أساس كتابة الكتب4
 أ( أساس العلم

أن كل كاتب الكتاب جيب فهم و اتقان النظر ذات 
الصلة يف جمال العلوم أو جمال الدراسة، كما كتب. و 
هكذا مؤلف النحو جيب فهم و إتقان نظريات أو 
قواعد اللغة العربية متاما. من الناحية الفنية، و هذا 
األساس العلمي تشمل دقة من املواد، و جمموعة من 

 املواد املادية و الدعم.
 ب( أساس الرتبية و التعليم

و خاصة املسائل املتعلقة بطبيعة التعلم، و التعلم 
السياقي، و منوذج التعلم من قبضة، و تطوير و 

 النشاط و اإلبداع، و حتفيز الطالب.
 طبيعة التعلم (1

التعلم هو واحد من العوامل اليت تؤثر و كان له 
دور يف تشكيل السلوك الشخصي و الفردي. 

تطوير الفردية تتم من خالل التعلم.  حىت معظم 
و لذلك، ميكن تعريف التعلم على أنه عملية من 
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قبل األفراد للحصول على تغيريات سلوكية جديدة  
 ككل، نتيجة لتجربة فردية يف التفاعل مع بيئتهم.

 التعلم السياقي (2
التعلم السيقي هو مفهوم التعلم اليت تساعد 

املادية و الواقعية  املعلمني تعليم الربط بني احلاالت
و تشجيع املتعلمني على إجراء اتصاالت بني 
احملتوى لدراستها و تطبيقها يف حياهتم كأعضاء يف 

 األسرة و اجملتمع.
يف التعلم السيقية، فإن مهمة املعلم هي ملساعدة 
الطالب للوصول على أهدافه. تعين تعلق املعلم 

كان التعامل مع اسرتاتيجية املعلومات املقدمة.  
مهمة املدرس إدارة الفصل كفريق واحد تعمل معا 
إلجياد شيء جديد إىل الفئة. يأيت شيء جديد 
من نفسها، و ليس ما قاله املعلم. هذا هو دور 
املعلم يف الفصول الدراسية اليت يديرها النهج 

 .السياقية
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 منوذج التعلم من قبضة (3
لتعلم النشط و اخلالقة و القبضة هو اختصار ا

و املرح. كان النشط عملية التعلم جيب  ةالفعال
املعلم خلق جو املثل حىت نشط الطالب ان يسأل 
و يعترب رأيه. و كان اخلالقة ان خيلق املعلم التعلم 
املتنوعة اليت تليب خمتلف مستويات القدرة 
الطالب. كان املرح هو جو التعلم لطيف حىت 
يتمكن الطالب الرتكيز بشكل كامل على الدراسة 

اخلارج حىت ذلك الوقت معظم اهتماما كبريا.   يف
كان الفعالية تتعلق بتحقيق النتائج اليت جيب أن 

 يقدر الطالب بعد عملية التعلم.
 تطوير النشاط و اإلبداع و حتفيز الطالب (2

كان فعالية التعلم يعتمد على استعداد و تعلم 
الطالب، سواء بصورة مستقلة أو يف جمموعات. 

جيب أن تكون احلبوب يف  يف اتصال مع ذلك،
الكتب املدرسية قادرة على توجيه يف تطوير 
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النشاط و اإلبداع، و حتفيز الطالب يف عملية 
 التعلم. 

 ج( أساس احتياج الطالب
كان األساس يرتبط ارتباطا وثيقا الدافع، فهم الدافع 
حيتاج إىل تعميقها. ميكن تعريف الدافع مثل )طاقة( 

ن أن تتسبب يف إجراء الشخص السلطة الذين ميك
النشاط، سواء كان مصدرها من داخل الفرد و من 

 خارج الفرد.
 د( أساس منصة املواد و اللغة املستخدمة

حيتاج هذا االساس ألن الكتاب املدرسي هو وسيلة 
االتصاالت لطالب يف التعلم. ينبغي أن يفهم 
الطالب وسائل االتصال، و احملتوى و العروض 

 املدرسية. التحرير يف الكتب
من ناحية الفنية، املؤشرات اليت تدعم جوانب ضوح 
املادة و اللغة املستخدمة يف الكتب هو احلوار 
التفاعلي و التواصل، الواضحة، و التدفق و ترتيب 
الفكر، و التماسك، و االمتثال للقواعد االندونيسية 
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الصحيح، استخدام التعريف و الرمز أو الرمز الذي 
 50الطالب. يتوافق مع تطور

 
 المعايير في إعداد كتاب اللغة العربيةج. 

قبل القيام بتطوير الكتب املدرسية، هناك العديد من 
العوامل اليت حتتاج إىل اإلهتمام حبيث ميكن أن يلي الكتاب 

 املدرسي معايري كتاب جيد.
 حمتوي املواد التعليمي .1

يرررتبط حمترروى الكترراب املدرسرري بصررحة أو صررحة احملترروى 
قيررة احملترروى بنرراء علررى  نظررام القرريم الررذي يعتمررده أو حقي

اجملتمررع أو األمررة. مررن خررالل التحقررق مررن صررحة احملترروى، 
ينبغي أن تستند حمتوي مواد التعلم العربية الريت مت تطويرهرا 
إىل مفرررررراهيم و نظريررررررات الررررررتعلم باللغررررررة العربيررررررة، و آخررررررر 
التطررررورات، و نتررررائج األحبرررراث التجريبيررررة الرررريت أجريررررت يف 

للغرررة العربيرررة، و تكيرررف مرررع نظرررام القررريم و فلسرررفة جمرررال ا
 احلياة املعمول هبا يف الدولة و اجملتمع.
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 دقة التغطية .2
تتعلق مبحتوى املواد التعليمية من جانب اتساع و عمق 

احملتوى أو املادة، و سالمة املفاهيم القائمة على جمال 
 العلوم العربية.

 هضم املواد .3
التعليمية اليت يفهمها و يرتبط ذلك بسهولة املواد 

الطالب و يفهموهنا كمستخدمني، مبا يف ذلك: التعرض 
املنطقي، و عرض املواد املتسقة، و األمثلة و الرسوم 
التوضيحية، و األدوات املالئمة، و التنسيق املنظم و 

 الثابت، و شرح مدى مالءمة املواد و فوائدها.
 استخدام اللغة .2

مواد التدريس بإختيار يتعلق استخدام اللغة يف تطوير 
أطناف اللغة و اختيار الكلمات و استخدام مجل فعالة 

 و إعداد فقرات ذات معىن.
 التعبئة .5

يرتبط مع ختطيط املعلومات يف صفحة واحدة املطبوعة و 
 التعبئة يف حزمة مواد الوسائط املتعددة.
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 تصوير .6
تستخدم الرسوما التوضيحية جلذب و حتفيز و التواصل و 

يف احلفاظ على استيعاب الطالب حملتوى املساعدة 
الرسالة، و ميكن أن تكون اجلدوال و الرسوم البيانية و 

 البطاقات و املخططات و الصور و ما إىل ذلك. 
 اكتمال العناصر .7

يرتبط مع حزمة من املواد التعليمية اليت ميكن أن تكون 
مبثابة املكونات الرئيسية و املكونات التكميلية، و عنصر 

 51ييم لنتائج التعلم.التق
ملعرفة قيمة احملتوى اجليد من الكتاب املدرسي، فكان 
ثالثة احلال الذي جيب أن مهمة، فهي: )أ( مناسبة فّك 
مادة مبعيار الكفاءة و الكفاءة األساسية الذي كان يف 
املنهج الدراسي معلقة، )ب( ذقة املواد، و )ج( دواعم املواد 

 52التعليم.
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حملتوى يف الكتاب املدرسي اليت تنظر وراء اهتتام قيمة ا
ها. و حيتاج أيضا النوحي من شاملة املواد و ذقتها و دواعم

املهم يف حتليل الكتاب التعليم اللغة، فهي إختيار  األربعة
املواد و تدرّج املواد و تقدمي املواد و تكرر املواد قد يطابق 

تاب ( ملعرفة ما أذا كان كMackeyبإلطار العلم عند ماكي )
التعليم اللغة قد يف املعيار الرتبوية أو ال. الشرح هذه املؤشرة 

 إىل ما يلى:
 إختيار المواد .1

املادة هي مجيع  53إختيار املواد هي إنتخاب.
حمتوى الكتاب ستؤدى الطالب على مهارات اللغة 
املعنّي. اختيار املواد هو تعبري مرحلة مؤلف الكتاب من 
اجل اختيار املواد لتعليم قواعد اللغة مأخودة من مصادر 
قواعد اللغة و مصادر املواد االخرى الوصفي يدعم 

ن ( عMackeyيذكر ماجكي ) 52مهارات اللغة املطلوبة.
                                                           

، فيعارانج: ماالنج) Kamus Bahasa Indonesiaس وجوواسيتو، 53 
1222 ،)360. 
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املبادئ اليت تؤسس اإلختيار منها أهداف التعّلم و 
درجة قدرة الطالب و طول الوقت للتعّلم و إختيار 

 55شكل اللغة اليت يتعّلم و عوامل ميكن لتعلمها.
اختيار املواد هو تعرب مرحلة مؤلف الكتاب من 
أجل اختيار املواد لتعليم قواعد اللغة مأخودة من مصادر 

املواد األخرى الوصفي يدعم  قواعد اللغة و مصادر
مهارات اللغة املطلوبة. حيتاج ألفه كتاب اللغة اختيار 

 املواد. 
مؤلف الكتاب املدرسي أن يدرك إن كل جيب  

رب و ة و يشتمل على احملاورة و اخلتنوعمادة يف الكتاب م
قّص. كما يشمل أيضا القواعد الو الشعر و التصوير 

ات اليت شكال من التدريباللغة و تركيب اجلملة، خمتلفة أ
 56فهم املادة.تساعد الطالب ل

                                                           

 .202، نفس املرجع55 

 Menyusun Buku Ajar Bahasaعبد اهلل الغلى و عبد احلميد،  56 

Arab، 27. 
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تعتمد أمهية هذا االختيار على أساس التفكري 
 التاىل:

مصادر القواعد الوصفية متنوعة جًدا من حيث  (أ
 النظرية و الباحثني و البساطة.

املواد النحوية الوصفية املوجودة و اليت ال تتلعق  (ب
 مبصاحل التعليم.

كامل مواد اللغة العربية   من املستحيل تعليم  ج(
 للطالب.

إن تعليم اللغة له أهداف خاصة اليت ال يتطلب  د(  
 57دائما من الطالب إتقان مجيع جوانب اللغة.

( أن يف حتليل املادة حيتاج أن Mackeyقال ماجكي )
يهتّم معيار اإلختيار. و يتكّون معياره على نوعني و مها 

 .احملتوى نطاقو جوانب  االختيار جوانب عملية
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 االختيار جوانب عملية (أ
 بني املاّدة و أهداف التعليم ةمناسب (1

أهداف تعلم اللغة خمتلف. يف هدف تعليم 
هدف التكامل و هدف الفعال.  اللغة كان

هدف التكامل للطالب الذي تريد أن تتعلم 
هدف الفعال للطالب الذي تريد . اللغة بكامله

اهلدف  جيب أن نعرف  54.أن تتعلم اللغة ملبدئي
ليم قواعد اللغة. قبل اختيار املواد للتعالتعلم اللغة 

يف تعليم اللغة سيطالب  ألن اختالف اهلدف
  52.خمتلف وادامل

له اللغة  تعليم رأى نورهادي يف كتابه
 طالبال يتطلب ال خاص دائما، اليت اهلدف

يف  اصاخلدف هبة يف اللغة. ويجوانب اللغ تقانإل
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جيب أن ها علمتياليت ساملواد فم اللغة، يتعل
 60.ادو أهداف امليناسب ب

 للطالب وليةقدرة األمناسبة املواد ب (2
درجة مرحلة هو  لطالبل وليةقدرة األ

املستعمل الكتاب اليت ستأليف، اللغة من  القدرة
 قبل يتابعون تعليم اللغة. فيقسم مرحلة القدرة

 املرحلة، و هي: املرحلة على ثالثة اللغة
رأى  61.املتوسطة، و املقدمةة، و األساسي

وجب ، ساسيةطالب األلل (Mackeyماجكي )
 ةاملفرد و ، كل من احملادثةواده بسيطامل أن إختيار

 62.هتاللغوي ةاملهار  و القواعد و
 طالبلمناسبة املواد بسهولة األولوية ل (3

لغة احد االعتبارات الرئيسية انب تعلم الج
إختيار املواد. عند نظرية التعلم اللغة، سهولة  يف
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يف  اخلاصة جوانبو سالسة تعلم اللغة تعيني 
التعلم اللغة. و جوانب اخلاصة يعين اليت عملية 

، و النظام القعيدة، و تتعلق مشرتكة باللغة األولية
 63كتساب اللغة.بساطة، و اإلتفاق بإال

 لطالبأن يدرسها ا إلمكانية املوادبدأ امناسبة مب (2
مواد قواعد اللغة الوصفية ال قد ميكن أن 

إىل الطالب اللغة. ألن القيود  م مجيعايتعل
 املوجودة، من الطالب و املعلم و الوقت التعليم

واد اليت سيتعلم يف يجب املو لذلك، ف و غريها.
 62.ااختيار  تعليم اللغة

 نطاق احملتوىجوانب   (ب
تويات يتكّون على نطاق احمل أما جوانب

 و منها: نية اجلوانبمثا
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 تجوانب الصو  (1
جوانب نظام الصوت تتكون من صوت 

صوت  قسما سيكمينتال. و يسيكمينتال و سوفر 
ف العلة و على قسمني و مها حرو  سيكمينتال

و صوت سوفرا سيكمينتال  65روف الساكنة.ح
حييط صوت سيكمينتال كضغط، و هلجة، و 

  66جتويد، و توفق.
 الكلمةجوانب الصرف/ (2

الصرف مهمة جًدا للطالب، ألن  قواعد
. يةاألجنب طالبقواعد تكوين الكلمة صعبة لل

 كتاب نورهادياليف  (Ramlan) رمالنرأى 
(Nurhadi) ،ويةعلم اللغالجزء من  الصرف هو 

عن خصوصيات وعموميات بنية  علمالذي يت
جوانب   67.ةمعىن الكلم و ةللمجموع ةالكلم
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الصرف من كلمة متعلقة بالصرفية. كان علم 
دراسة اللغة العربية يتعلق بتصريف الكلمة مع 
الوزن املناسب. و ميّيز مشسوري عملية الصرفية 
على مخسة أنواع و هي ال حقة و مضاعفة و 
التغربات الداخلية و سوفليسي و تعديلة 

 64الفارغة.
 اجلملةجوانب النحو/ (3

علم اللغة اليت تناقش  هو فرع من
اخلطاب و اجلمل ميات من خصوصيات و عمو 

ترتيب  النحو هو كيف و العبارات. و شروط
يف  لمات للحصول على الروابط معنهالك

  62اجلملة.
 املعنوي جوانب (2

هو داللة املعجمية، يتعلم دالالت 
املفردات بفصل معىن الكلمة من سياقها. يف هذا 
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و املتضادات و ال يشتمل على هومولية، اجمل
  70املرادفات.

 اخلطاب/البالغية جوانب (5
حيتوى اجلانب البالغة على أربع املهارات 
اللغوية، و هي اإلستماع و الكالم و القراءة و 
الكتابة. يف هذا الكتاب ال يوجد املواد املتعلقة 

 باجلوانب البالغية. 
 جوانب املفردات (6

و املفردات  اللغة متنوعة و جمموعة ميلك
ار أن خيت جيب ،لذلكعدته وصل على املاليني. ف

 71.يناسب بإختياجات املتعلم فرداتامل
 جوانب الواقعية/الرباغماتية (7

يوّجه جوانب الواقعية إىل مرحلة اللغة بناء 
 سرأى مش 72.على كفاءة اللغوية اإلجتماعية
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 يف يف كتابه، جيب أن تتضمن أشريف الدين
 الكتاب عناصر اجتماعية ثقافية عربية و

 73ص.اقراءة الناليت ميسور من إسالمية، 
 اللغة األخرى جوانب (4

جمال اللغة األخرى كل جزء من العلوم اللغة 
العربية دون تقسيمها إىل ختصيصات خمتلفة، و 

 هي البالغة و املعاين و البديع.
لتحليل إختيار املواد، ( Mackeyاجكي )ملوفقا  و أما

 ي: األشياء اليت جيب مراعتها ه
 االختيار جوانب عملية (أ

 أهداف التعلم مناسبة بني املادة و (1
 لطالبية الاألو  مناسبة املواد بنقدرة (2
 لطالبوية الاألو  ة لو سهمناسبة املواد ب (3
مببدأ إمكانية املواد ميكن أن يدرسها  مناسبة (2

  72الطالب
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 نطاق احملتوىجوانب   (ب
 تجوانب الصو  (1
 الكلمةجوانب الصرف/ (2
 اجلملةجوانب النحو/ (3
 املعنوي جوانب (2
 البالغية جوانب (5
 املفردات جوانب (6
 الواقعية انبجو  (7
 75اللغة األخرى جوانب (4

 
 تدر ج المواد .2

 جدراسي، جيب أن يكون تدرّ اختيار املواد ال بعد
يف وقت  املواد ألن املادة اليت مت خيتار غري ممكن للتعلم
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تدرّج املواد يف القاموس اللغة اإلندونيسييا هو  76واحد.
 املواد ترتيبتدرّج املواد هي خطوة  77تبديل بطبقات.

اليت سيتعلم و اختيار. قد اختذت هذه  اللغويةللقواعد 
ة مع ترتيب املواد اللغوي املواد ترتيباخلطوة، ألن بني 

اللغوية قواعد الكتاب ال لتحديد نوعيةة. فتلفالتعليمية خم
 74.ية فيحتج جانب ترتيب املادةالتعليم

 قال ماجكي خطوين رئيسيتني يف تدرّج يعين
جيب أن  يف التجمع ماجكي، رأىتيب. رت التجمع و ال

 يف و التباين و الشدة.  و أما ىل مبادئ التوحيديستند إ
نفس التعليم من الجيب أن يستند إىل مبدأ علم  الرتتيب،

ىل اخلاص، من البسيط إىل املعقد، من اإلنتظام عام إال
 72.قصري إىل الطويلمن ال إىل التحيد، و
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 التجمع (أ
رة، جيب أن كو نتيجة االختيار املواد املذ  من

رأى ماجكي  40.املرتب يرتب يف شكل جمموعات
ن يستند إىل املبادئ التوحيد و ع املواد ينبغي أجتم

 41.التبايان و الشدة
املعايري اليت جيب مراعاهتا يف جانب التجمع 

 هي:
 بادئ التعلم اللغوية مناسبة املواد مب (1

اليت جيب  تعلم اللغة هي املبدئالمبادئ 
اللغة. مثال مبادئ  مراعاهتا يف عملية التعليم

التعلم اللغة هي مرحلة اإلستخدام و صعوبة 
 جرا. و هذهو هلم  احلصول و تواتر اإلستخدام

 42.املبادئ جيب أن يهتم يف عملية اإلختيار املواد
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 وفقا لتجمع القواعد العلمية (2
 كان جتّمع املواد هي:

 يجتمع اهليكل (أ)
 عاهليكلي يعين يتم جتمجتمع 

نظام اللغة املقبولة يف املواد وفقا ل
اللغويات. و يستند هذا التصنيف على 

ليم اللغة ستكون االعتقاد بأن تع
اللغة، و  ناجحة إذا ترتيب وفقا هليكة

فهم بنية اللغة هو الشرط الرئسي 
لشخص يف التواصل. و بالتايل فإن 

نظام ع يف جمموعات املواد املعروضة جتمي
 ملة، واجل نظام كلمة،الصوت، نظام ال

 43.وىعنامل نظام
  جتمع الدالىل (ب)
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ينقسم على  الدالىلكان جتمع 
 قسمني، و مها الوضع و الوظيفة.

استنادا إىل الوضع: أن وحدات  (1)
من املواد يف هذا الكتاب 

لغة النظمت على أساس املوافق 
الوضع  قيقية. أسسه هو أناحل

لطالب عند سوف يواجهها ل
االنتهاء من احلاجة الربنامج أن 

تبار يف عرض تؤخذ بعني االع
وضع املواد يف الكتاب. هذا ال

الذي هو مقبول هو الوضع 
فندق، يف جسديا. مثال يف ال

 كتب الربيد، اخ.يف املطعم، امل
هو يتم  استنادا إىل الوضيفة: (2)

جتميع الوحدات املادية اليت  
االتصال. و وضيفة اللغة كأداة 

 مل وظائف اللغة هيأما تش
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ذكر، نسأل، يرفضون، إعطاء 
  42األوامر، و الطلب، و غريها.

 تيبرت ال     (ب
التعلم اللغة هو خطوة تيب يف كتاب رت ال

الذي  ترتيب كل جمموعة املواد إىل ترتيب
  45تعلم اللغة. الطالب يف هلايس

املعايري اليت جيب مراعاهتا يف جانب 
 الرتتيب هي:

 إكتساب اللغوية املواد ب ترتيبمناسبة  (أ)
عن ترتيب ث نتائج البح بناء على

اإلكتساب اللغة، جيب أن يتسلط على 
اجلملة األساسية قبل اجلملة التحول. و 

أمناط اجلملة  بالتايل إذا قبل نتعّلم
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 اجلملة األساسيةفنتعّلم  ول، التح
  46.أوال

املواد بإحتياجات  ترتيبمناسبة  (ب)
 الطالب 
 واد يستند على املواد السابقة)ج(    ترتيب امل

 ترتيب املواد بامناط املستخدمة  ةاسب)د(     من
 كان امناط ترتيب املواد هي:

حتتاج إىل أن : العام إىل اخلاص (1)
تدريس أوال، قبل قواعد حمددة 

مثال يف تعليم  47القواعد العامة.
اللغة العربية يعين املواد تعلق 
باجلملة مسابقة من املواد اليت 

 بشبه اجلملة. تعلق
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تعلم القواعد  :البسيط إىل املعقد (2)
البسيطة أوال قبل القواعد 

يف تعليم النحو مثل  44املعقدة.
تعلم معىن الكلمة قبل أنواع 

 الكلمة.
يتم تدريس  :االنتظام إىل التحيد (3)

قواعد بانتظام أوال قبل القواعد 
على سبيل  42اليت يتم مشوهة.

املثال، يسابق املواد تتعلو مببتداء 
 من املبتداء املؤخر.

قواعد : القصري إىل الطويل (2)
موجزة اليت حتتاج إىل أن تدرس 

على  20قبل ان قواعد طويلة.
سبيل املثال، يسابق املواد تتعلق 
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بفعل الفاعل من املواد اليت 
 تتعلق بفعل الفاعل و املفعول.

 
املواد،  جتدرّ لتحليل  (Mackeyوفقا ملاجكي ) و أما

 ي:األشياء اليت جيب مراعتها ه
 التجمع (أ

 بادئ التعلم اللغوية مناسبة املواد مب (1
 وفقا لتجمع القواعد العلمية (2
 استنادا إىل الوظيفة  (3

 الرتتيب  (ب
 إكتساب اللغويةاملواد ب ترتيبمناسبة  (1
 املواد بإحتياجات الطالب ترتيبمناسبة  (2
 املواد السابقةترتيب املواد يستند على  (3
 21ترتيب املواد بامناط املستخدمة ةناسبم (2
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 تقديم المواد .3
 مث تقدمي املواد.، املواد تدرّجاملواد و  اختياربعد 

يف  22صفحات الكتاب. يفاملواد هو عرض املواد  تقدمي
هذه احلالة، تقدمي املواد تتعلق بكيف يوصل املواد حىت 

ما يظهر يف  ،. إذنأن يفهم الطالب ميكن املوادها
. حات األوىل من الكتاب املدرسي هو تقدمي املوادالصف

 تعلق على أهداف التعليم و درجة املواد هذه تقدمي
، جتدر اإلشارة إىل أنه  املواد تقدميقدرة الطالب. يف ال

يف كتاب تعليم اللغة هناك أشياء تؤكد على التعبري و 
اجان إىل احملتوى. فيما يتعلق بالتعبري هناك شيئان حيت

 األهتمام، و مها التدرج و تظاهر.
ج هو عدد أشكال اللغة املتضمنة يف طريقة التدرّ 

و عدد األجزاء يف املراحل، ترتيب العرض بني جزء 
واحد مع اآلخر وكذالك التقسيم إىل وحدات أو 
وحدات العرض. و أما التظاهر هو التقنيات املستخدمة 

ية. بصرف النظر عن من قبل طريقة لتقدمي املواد الدراس
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التعبري الوجهي أكد أيضا املعىن الوارد يف الكلمات أو 
اجلملة. و للتغلب على مشكلة يف جمال املعىن ميكن 
استخدام طريقة واحدة من أربعة إجراءات يف وقت 

 23واحد.
جيب ان حتليل هو طريقة  تقدمي املواد الذي

املواد عرض تقدمي هو املتعلمي اللغة. التوصيل املادة إىل 
يف صفحات الكتاب. و بعبارة أحرى تقدمي املواد وسيلة 

مت اختيارها و  للتواصل املواد التعليمية اللغوية اليت قد
تصنيفها من خال لصحات الكتاب اليت ميكن أن 
يقرادها القارئ أو الطالب. و قال ماجكي عن أربع 
أشكل التقدمي: إجراء املفاضلة و إجراء األصلية و إجراء 

 خلية و إجراء السياقية.الدا
قواعد برتجم إجراء املفاضلة هي طريقة ان يبني ال

الطالب. إجراء األصلية استخدم  الشرحه يف اللغة أولية
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هدف و خطو و حال ألشرح. إجراء الداخلية هو 
 22استعمال صور. إجراء السياقية شرح اجملردة.

 املعايري اليت جيب مراعاهتا يف جانب التقدمي هي:
 شكل التقدمي بقدرة الطالب ةناسبم (أ

قال ماجكي عن أربع أشكل التقدمي: إجراء 
املفاضلة و إجراء األصلية و إجراء الداخلية و 
إجراء السياقية. إجراء املفاضلة هي طريقة ان يبني 
القواعد برتجم الشرحه يف اللغة أوال الطالب. 
إجراء األصلية استخدم هدف و خطو و حال 

ة هو استعمال صور. إجراء ألشرح. إجراء الداخلي
السياقية شرح اجملردة. و تشمل: التعريف، و 
االستبدال، و االستعارة، و املعارضة، و السياق، 

 25املتعدد.
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 بشكل التقدمي يف قواعد اللغة العربية ة املوادناسبم   (ب
قواعد اللغة يف  الفرق بني قواعد اللغة و

هي قواعد العلمية مجعت ملصاحل  التعليم العلمي
العلم و تؤكد املادة على وصف على نطاق واسع 
و عميق حول قواعد اللغة. و كان مبدأ عرضا 

و االقتصادية، و الكامل. بينما قواعد  ،شامال
هيكلة التعليم لصاحل تعلم اللغة، مع الرتكيز على 

  26تقدمي اليومي إلحتياج الطالب عن اللغة.
 بدأ البساطةمبمي املواد تقد ةناسبمج(  

ة هو إذا املفردات تتألف من بسيطال تعريف
 إثنني أو ثالثة الكلمات. بينما يف اجلملة، يتعلم

  27املعقدة. ةمجلالواحدة قبل مجلة 
االستخدام يف عامل  بدليلتقدمي املواد تكّمل  (د

 احلقيقية
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 ةتقدمي املواد باملواد املؤكد ةناسبم (ه
أن خيتار  املواد، جيب على املؤلف يف تقدمي

تدريسها وفقا لرتكيز كل منها. هناك املواد اليت سي
متييز واضح بني اللغة الشفوية و الكتابية له 
خصوصياته و القيد من تلقاء نفسها، سواء يف 

  24املفردات و القواعد.
 تقدمي املواد يف التواصل  وجود (و

تقدمي املواد يعين توصل املادة القواعد 
لتعليمية اليت مت اختيارها، و جتميعها، و ترتيبها إىل ا

و بالتايل جيب أن يكون العرض التقدميي   القارئ.
 22.ارئقلالتواصل ل

يكون العرض بسيطا، و دقيقا، و يسمح  جيب أن (ز
 لظهور اللهجات
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لتحليل تقدمي ( Mackeyوفقا ملاجكي ) و أما
 ي:املواد، األشياء اليت جيب مراعتها ه

 مناسبة شكل التقدمي بقدرة الطالب     (أ
 مناسبة شكل التقدمي بشكل التقدمي يف قواعد  (ب

 اللغة العربية
 مناسبة تقدمي املواد مببدأ البساطة     (ج
  االستخدام يف عامل  بدليلتقدمي املواد تكّمل  (د

 احلقيقية
 مناسبة تقدمي املواد باملواد املؤكدة    (ه
 يف تقدمي املواد التواصلوجود    (و
 ا، و دقيقا، و بسيط يكون العرض جيب أن (ز

 اللهجات يسمح لظهور
يكون احلوار الفعال، و املشاركة، و موضوع  (ح

 100 الفعلي
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 تكرار المواد .4
كتاب الؤلف ماختذها اليت هو خطوة  تكرار املواد

يف   الطالب من فهم املواد املقدمةمكن تي حيت درسيامل
ر تكراوية جاهزة لالستخدام. يقسم ماجكي كفاءة اللغ

ربع املهارات اللغوية املواد على أربعة أنواع اليت تناسب بأ
أساليب  و هي: اإلستماع و الكالم و القراءة و الكتابة.

تكرار املواد اكثر استخداما هي تدريبات متقبلة و 
 مثمرة.

تدريبات متقبلة هي تدريبات اإلستماع و القراءة. 
الكتابة.  أما تدريبات مثمرة هي تدريبات الكالم و

هو شكل تدريبات اللغوية  الكتابة تدريبات الكالم و
 101بصفة حقيقية.

 املعايري اليت جيب مراعتها يف جانب التكرار هي:
 الشحذ لتسريع عملية استيعاب ة اساليبممستخد (أ
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لتكرار املواد ميكن أن يستخدم بطريقتني، و 
 التشغيلية و غري التشغيلية. طريقة مها طريقة

اليت جتسيد قدرت التكرار  ية هي أساليبالتشغيل
و القراءة و  النحوية يف شكل االستماع و الكالم

الكتابة. هذا النوع من التدريب يستخدم السؤال و 
 ،االستنساخ تدريب اجلواب، و النظر و القول، و

و التدريس، و الوصف، و معرض، و السرد، و 
نوع هو  ةغري التشغيلي اتتدريبو أما ب الرتمجة.

تعلم األصوات،  قواعد اللغة، يعين التكرار لشخذ
و ترتيب الكلمات، و ترتيب اجلملة، و ترمجة 
اجلملة. ينبغى لتكرار هذا املواد تتكامال مع نوع  

  102كيفية التشغيل.
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 ع التكرارا نو أ  (ب
 أنواع التكرار هي:

يف تدريبات القراءة ميكن أن : تدريبات املتقبلة (1
( 2)( اجلواب على السؤال، 1: )يتم بطريقة

( إنشاء حملة عامة، 3تدوين املالحظات، )
( متابعة 5( جعل خفض مذكرة قراءات، )2)

 تدريبات اإلستماع الدروس بطرق أخرى.
( التمييز بني  1: )ميكن أن يتم بطريقة

( اإلستماع إىل كلمة أو عبارة مث 2كلمتني، )
( اإلستماع إىل اخلطاب و اإلجابة 3يقول، )

( اإلستماع إىل 2على األسئلة القراءات، )
 اخلطاب، أو اختيار قطعة من األدب خميليت.

: بعض الطرق اليت ميكن تدريبات املثمرة (2
اختاذها لتحسني املهارات االنتاجية بني أمور 
أخرى: ممارسة صنع ملخص، يؤلف رواية 

  103الكتابة و الرسم و الكتابة احلرة، و ترمجة.
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 جتدرّ لتحليل ( Mackeyاجكي )ملوفقا  و أما
 ي:واد، األشياء اليت جيب مراعتها هامل
 الشحذ لتسريع عملية استيعاب ة اساليبممستخد (أ

 ناسباملتكرار ال ة اساليبممستخد  (ب
 ة مترينات املتنوعةممستخدج( 
للمواد املقدمة يف هناية  مواد اليت تذكر قد يكون د( 

 دراسيةكل 
 ،يؤد املواد عن التكرار الطالب سعيدا، و اسرتخاءه( 

 و حيكا
 طريقة املرطبات مثل الفكاهة و النوادر ةستخدممو( 
قراءة و مناذج أخرى مثل شحذ الغناء، قد يكون ز( 

 الشعر و املسرحية
 الفصلاستمارة التقييم يف هناية كل ح( 
 للطالب املنزلية اعطاء الواجيبط( 
 بشكل جيد يصم التمرينات املوجودةي( 
 موجودةقد تكون زيادة التمرينات ك( 
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 102 جعل الطالب ملال كثيفة جدا و  متريناتل( 
 

 تنظيم احملتوي:رأى رشدي أمحد طعيمة عن 
يقصد بتنظيم احملتوي ترتيبه بطريقة توفر أحسن 
الظروف لتحقيق أكرب قدر من أهدف املنهج. و لقد حدد 
تايلور ثالثة معايري أساسية لتنظيم احملتوى هي: االستمرارية، 

 و التتابع، و التكامل.
(. أنه عند تنظيم حمتوى Brunerيرى برونر ) هذا و

املنهج فمن الالزم أن يرتكز على املبادئ األساسية و األفكار 
و التعليمات حىت تصبح املادة أكثر مشوال يف نظر املتعلم، و 

 105أكثر سهولة لالتقال من موقف تعليمي آلخر.
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 ج.  طريقة المنهجي
 طريقة املنهجيتعريف  .1

النظام و برنامج التعليم  احدطريقة املنهجي هي 
اللغة العربية اليت سهل و جدب و عملّي و فرّح، الذي 

منها الطفل و رجل بالغ و  ،قابل لتعليم جلميع حلقة
خرّيج اجلامعة املؤسسة رمسي، منها: املعهد و املدرسة 
املتوّسطة و املدرسة العالية و اجلامعة و اجملتمع 

 العامي.هذه الطريقة خمتلفة بطريقة اللغة العربية اآلخر. 
خمتلفته هي طريقة منهج أكثر قدم عمل من نظرية 

يث و تسّلط على و توجية ماهرة ترمجة القرآن و احلد
الكتب التقليدية للعلماء و قادرة على قراءة و فهم اجمللة 
و اجلريدة و األخبار العربية. كل حلقة ممكن التعليم هذا 
املنهج، هلم يريد أن تعلم القرآن و احلديث أو اآلخره. 
هذا املنهج هو طريقة اليت جيمع بني النظرية املعهد الديين 

 تعلم يف الشرق األوسط. اإلسالمي السلفى و عصري و
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 تاريخ الطاريقة املنهجي .2
أوال، طريقة منهجي يف هذا الكتاب من برنامج 
الربق يتقن الكتاب األصفر يف ثلثون أيام للطالب 
األجنبية )إندونيسيا و مالزيا و تايالن( اليت يدرسون يف 

ديسمرب  7قاهرة، مصر. هذا برنامج الربق يتأسس منذ 
، وراء املسجد سة، قاهرة، يف شّقة، درّ 2010

الطالب. هذا برنامج يتكون مؤسسة  األزهر،بأربعة عشر
 باإلسم مدرسة "حنو مطلع األنوار".

، هذا برنامج يكتمل و حسن يف أندونيسيي
 Manhaji. مث إمسه منهجي سينتري )يباجملتمع اإلندونيسي

Center مركز التعليم اللغة القرآن و العلوم اإلسالم( يف/
 . الموجنان

 مزيدة الطاريقة املنهجي .3
 هذه الطريقة ميلك املزيدة، يعين:

 يألف بعملي. (1)
 تعليمه سهل و فرّح. (2)
 ماهر ترمجة القرآن باخلو. (3)
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ماهر يقرأ الكتب التقليدية و عملي استخدم اللغة  (2)
 العربية.

106مناهج تدريس برتكيب مرّتب. (5)
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 الباب الثالث
 Belajar Nahwu Shorof Sambil "البيانات في الكتاب 

Ngaji: Program Kilat Menguasai Bahasa Arab Metode 

Manhaji Untuk Tingkat Pemula  "نورسييو لجوكو  
 

 عرض البيانات العامة  ﴾أ﴿
 هوي ة الكتاب: .1

 :Belajar Nahwu Shorof Sambil Ngajiالعنوان            :

Program Kilat  Menguasai Bahasa 

Arab Metode Manhaji Untuk 

Tingkat Pemula 

 : جوكو نورسييو  املؤلف
 : أرماستا  الناشر

 : تيمانككونك مدينة النشر
 2016:   السنة

 177107:  عدد الصفحة
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 سيرة جوكو نورسييو .2
أكتوبر  20ولد جوكو نورسييو يف يوم األربعاء، 

،  (solokuro)(، سولوكوروpetiyinبقرية فيتييني ) 1246
الموجنان، جاوى الشرقية. و هو الولد من السيد واردي و 
السيدة شفّعة. منذ صغري، تعّلم جوكو نورسييو القرآن و 
اللغة العربية الذي مربوب ألستاذ سامييادي. يف مصّلى، 
تعّلم جوكو نورسييو علم الدين، و علم النحو و الصرف 

 و التفسري و األخالق و تعّمق يف البحث الدين.
 املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية "دار العلوم"  خترج يف

و املدرسة املتوّسطة اإلسالمية "دار العلوم" يف قريته. غري 
تعّلم علم الدين يف قريته، بعد صالة الصبح جوكو 
نورسييو و أصحابه بريكب درّاجة إىل املعهد الدييّن 
اإلسالمّي "مفتاح العلوم"، لتعّلم علم الدين و القرآن 

 ب األملرحوم أمحد سيباوايه.باملربو 
و بعد خترج يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية "دار 
العلوم"، واصل دارسته يف املعهد الدييّن اإلسالمّي "مطّلع 
األنوار"، سيمو، الموجنان، باملربوب لألستاذ ماهصويل 
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إيفيندي احلاج و الدوكتور خاطيب صاحل املاجستري. يف 
م و يعلم اللغة العربية و النحو هذا املعهد هو يبدأ ان تعلّ 

علم و الصرف. و غري ذالك احنذب أيضا إىل تعّلم 
    الفقه.

بعد يدرس يف املدرسة العالية، يدرس جوكو نورسييو 
يف اجلامعة "األزهر" قاهرة، مصر، بقسم شريعة 
اإلسالمية. ما دام يدرس يف قاهرة، يتبع جوكو نورسييو 
هيئة يف اجلامعة، منها: هيئة جملس الشيوخ الطالب شريعة  
كأركاب حرب العلومّية، و هيئة عائلة جاوى 

كمشرف قسم  (GAMAJATIM)الشرقية/كاماجاتيم 
 العلومّية و منبع حول إنسان.

مث غري يف اجلامعة، هو يتبع الدراسة يف املسجد 
األزهر لشيوخ، و يتبع جملس حبث العلمية يف مصر، و 
يصري املدرس اللغة العربية للطالب العريب أو الطالب 

 األجنبية كإندونيسييا و ماليزيا و تايلندا.
وجد  2010ربية، يف سنة من جتربته يعّلم اللغة الع

جوكو نورسييو طريقة جديدة يف تعّلم اللغة العربية باإلسم 
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"MANHAJI: Program Kilat Menguasai Kitab Kuning 

dalam 30 Hari ،هذه طريقة يطبع و ينشر يف قاهرة ."
 مصر.

إستقبال هذا بشكل جيد من الطالب إندونيسية و 
اآلن. ألن كثري من ماليزية، و طبع مرة بعد مرة إىل حد 

الراعب لتعّلم هذا الكتاب، هو يبىن مدرسة لتعّلم اللغة 
العربية باإلسم مدرسة النحو "مطّلع األنوار". جبملة 
الطالب أربعة عشر، و حّد اآلن مستمّر ان انتشر، 

 (ICMI) لرابطة العامل املسلم اإلندونيسيبيضفر التعاون با
 يف قاهرة.

ة االحدته، يتبع جوكو و بعد خترج يف قاهرة لطبغ
نورسييو املاجستري يف اجلامعة "األزهار" قاهرة بقسم 
أصول الفقه. و فوق ذالك، يدرس جوكو نورسييو أيضا 
يف "دار اإلفىت املصرية". و بعد يرجع إىل إندونيسييا، 
يدرس جوكو نورسييو املاجستري يف اجلامعة اإلسالمية 

نشره أيضا علم  احلكومية "سونان أمفيل" سورابايا. و هو
اللغة العربية، خصوصا يف جاوى شرقية. من جتربته يف 
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سنة يعّلم اللغة العربية يف إندونيسيا، هو ينجح ان يؤلف 
هذا الكتاب املنهجي جلميع حلقة ، من حلقة املعهد، أو 
الطالب، أو من فئة مهنية، كأم أهل املنزل و موظف 

 إداري أو أوالد.
 املكان، كما يلي: ستخدم هذا الكتاب يف بضعي

 اجلامعة اإلسالمية "دار العلوم"، الموجنان.  (أ
 ، سورابايا.(center)منهجي سينتري  (ب
 معهد الديين اإلسالمي "مطّلع األنوار"، الموجنان.  (ج
 معهد الديين اإلسالمي "فوز املسلمني"، يوكياكارتا.  (د

 معهد الديين اإلسالمي "معاملني"، يوكياكارتا.ه( 
، (Karangkajen)مركز األصول كاراجنكاجني و( 

 يوكياكارتا.
 ، بانتني.(Tangerang) مؤسسة التقوى، تاجنريانج (ز

 معهد الديين اإلسالمي "دار احلكام"، موجوكريتو. (ح
 و غري ذالك.  (ط
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 م جوكو نورسييو يف بضع املكان، كما يلي:يتعلّ 

 اجلامعة اإلسالمية "دار العلوم"، الموجنان. (أ
 ، سورابايا.(center)منهجي سينتري  (ب
 معهد الديين اإلسالمي "مطّلع األنوار"، الموجنان. (ج

 د( معهد الديين اإلسالمي "معاملني"، يوكياكارتا.
 يوكياكارتا.بينا أناك صاليح"، "LPIT ه( 

 104و( اجلامعة اإلسالمية اإلندمج يوكياكارتا.
 

 Belajar Nahwu Shorof". مواد العامة من الكتاب 3

Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai Bahasa 

Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat Pemula " 

 لجوكو نورسييو
 املواد العامة يف هذا الكتاب هي:

حيتوى على تعريف الكلمة و النوعها، الباب األول:  (أ
و عالمات االسم، و الكلمات االسم، و تدريبات، 

 و مفردات كلمة االسم يف آية القرآن.

                                                           

 .Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab ،177-175جوكو نورسييو، 108 
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 :هي لمقابلة األولأهداف يف الباب األول لأما 
 تعّلم و تعّرف الكلمة و انواعها. (1
 يعرف اإلسم و خصائصه. (2
متّرن أن ترجم و تعّرف اإلسم و خصائصه يف  (3

 16.102-1سورة البقرة اآليات 
حيتوى على تعريف االسم النكرة، الباب الثاني:  (ب

وتعريف و نوعها من االسم املعرفة، و تدريبات عن 
 النكرة و املعرفة.االسم 

 هي:أما أهداف يف الباب الثاين املقابلة الثاين 
 تعّلم و تعّرف االسم املعرفة و االسم الناكرة. (1
تعّرف إسم املعرفة يف سورة البقرة متّرن أن ترجم و  (2

 22.110-17اآليات 
حيتوى على تعريف و نوعها مذكر و  :لثالباب الثاج( 

بالناص، و مؤنث، و عالمة التأنيث، و املؤنث 
 تدريبات.

                                                           

 .1، نفس املرجع 109 

 .15، نفس املرجع 110
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 أما أهداف يف الباب الثالث للمقابلة الثالث هي:
 تعّلم مذكر و مؤنث. (1
 .مفرد، و تثنية، و مجعإسم ف عرّ تعلم و ت (2
تعّرف اإلسم يف سورة البقرة و  حيفظ مفردات (3

 111.بقواعد النحو 22-25اآليات 
تعريف مفرد و تثنية و   حيتوى على :رابعالباب ال د(

 مجع، و عالمة التأنيث، و تدريبات، و مفردات.
حيتوى على تعريف اإلسم املبين و  :الخامس البابه( 

املعرب، و عالمة االسم مبين، و تدريبات، و 
 مفردات.

 أما أهداف يف الباب اخلامس للمقابلة الرابع هي:
 تعّلم إسم املعرب و إسم املبين. (1
 .و إسم املبين يف القرآنف إسم املعرب عرّ ت (2
 تعّرف بنحو.و  حيفظ مفردات  (3
 37.112-30متّرن أن ترجم سورة البقرة اآليات  (2

                                                           

 .35، نفس املرجع 111 

 .22، نفس املرجع 112 
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حيتوى على تعريف و عالمته من  :سادسالباب الو( 
الفعل، و الفعل املاضي و املضارع و األمر، و تصريف 
فعل املاضي بضمري فاعل، و تصريف لغوي فعل 

 لغوي فعل األمر.املضارع مبين فاعل، و تصريف 
 أما أهداف يف الباب السادس للمقابلة اخلامس هي:

 تعّلم الفعل. (1
فة منط التغيريات يف فعل املاضى )تصريف عر م (2

 .اللغوي(
 ترمجة و حتليل حنوية و صرفية سورة البقرة. (3
حيفظ مفردات الفعل يف سورة الفاحتة و البقرة  (2

 16.113-1اآليات 
 أما أهداف للمقابلة السادس هي:

 تعّلم منط فعل املضارع و األمر. (1
 .متّرن و تعّرف فعل املاضى و املضارع و األمر (2
البقرة اآليات سورة  يف حيفظ مفردات الفعل (3

17-22.112 
                                                           

 .65، نفس املرجع 113 
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 أما أهداف للمقابلة السابع هي:
حيفظ مفردات الفعل يف سورة البقرة اآليات  (1

25-37. 
 115.تكرر مفردات االسم و حتديد النوعها (2

حيتوى على تعريف الفعل اجملّرد و  :سابعال البابز( 
 املزيد، و تصريف فعل الرباعي اجملّرد، و املفردات.
 أما أهداف يف الباب السابع للمقابلة الثامن هي:

 يعرف الفعل اجملّرد و املزيد. (1
 .تعّلم تصريف الفعل اجملّرد (2
حيفظ مفردات يف سورة البقرة اآليات يتعّلم و  (3

34-24.116 
على تصريف الفعل املزيد حيتوى  :ثامنالباب ال (ح

 تَرْفِعْياًل، و تدريبات.-يُرَفعِّلُ -على وزن فَرعَّلَ 
 

                                                                                                                     

 .41، نفس املرجع 114 

 .25، نفس املرجع 115 

 .103، نفس املرجع 116 
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 أما أهداف يف الباب الثامن للمقابلة التاسع هي:
-يُرَفعِّلُ -تعّلم تصريف الفعل املزيد، وزن فَرعَّلَ  (1

 تَرْفِعْياًل.
-32مفردات الفعل يف سورة البقرة اآليات تعّلم  (2

24.117 
تصريف الفعل املزيد على  حيتوى على :تاسعالباب الط( 

 إفرَْعااًل، و تدريبات، و مفردات.-يُرْفِعلُ -وزن أَفرَْعلَ 
 أما أهداف يف الباب التاسع للمقابلة العاشر هي:

-يعرف منط تصريف الفعل املزيد، وزن أَفرَْعلَ  (1
 إفرَْعااًل.-يُرْفِعلُ 

تعّلم ترمجة مفردات اإلسم يف سورة البقرة اآليات  (2
22-57.114 

حيتوى على تصريف الفعل املزيد  :عاشرالباب الي( 
ُمَفاَعَلًة، و تدريبات، و -يُرَفاِعلُ -على وزن فَاَعلَ 

 مفردات.

                                                           

 .113، نفس املرجع 117 

 .121، نفس املرجع 118 
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أما أهداف يف الباب العاشر للمقابلة احلادي عشر 
 هي:

-تعلم منط تصريف الفعل املزيد، وزن فَاَعلَ  (1
 ُمَفاَعَلًة.-يُرَفاِعلُ 

يف سورة البقرة  فعلمفردات الو حيفظ تعّلم ي (2
 57.112-22اآليات 

 أهداف للمقابلة الثاين عشر هي:
 61.120-54 تعلم سورة البقرة اآليات (1

 أهداف للمقابلة الثالث عشر هي:
مفردات يف سورة البقرة و حيفظ  حتليل حنوية (1

 62.121-62اآليات 
 هي: أهداف يف للمقابلة الرابع عشر

مفردات يف سورة البقرة و حيفظ  حتليل حنوية (1
 76.122-70اآليات 

                                                           

 .122، نفس املرجع 119 

 .137، نفس املرجع 120 

 .125، نفس املرجع 121 

 .153، نفس املرجع 122 



90 
 

 Belajar Nahwu Shorof"وصف اإلطار من الكتاب . 2

Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai Bahasa 

Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat Pemula " 

  123لجوكو نورسييو
: حيتوى على الرسوم التوضيحية، عنوان صفحة الغالف

الكتاب، اسم املؤلف، اسم الوكالة، هوية صاحب عمود 
من الكتاب و هي تشل أمثلة و مترين اليت  الكتاب، زئداة
 تدعم الفهم.

هوية الكتاب موضوع على األول بعد هوية الكتاب: 
صفحة الغالف اليت مملوء موضوع الكتاب، و مؤلف، و 

 ناشر، و سنة النشرة، و عدد صفحة و غري ذالك.
 Belajarالكتاب "كلمة تعريف يف   كلمة تعريف:

Nahwu Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat  

Menguasai Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk 

Tingkat Pemula   "واقع بعد هوية  جلوكو نورسييو
الكتاب و يشتمل على كلمة الشكر و هدف الكتاب و 

                                                           

يف امللحق هذا  D/26/01-07/2019أنظر إىل نسخة الوثيقة الرقم  123 
 البحث
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شرح عن الكتاب و تعريف املنهجي و تاريخ املنهجي و 
 مزيدة املنهجي و طريقة التعليم يف هذا الكتاب.

واقع بعد  الكتابهذا  أهلية الكتاب يف أهلية الكتاب:
كلمة تعريف. يف هذه الصفحة يشتمل على أهلية 
الكتاب و وقت و درجة التعليم. يف طريقة املنهجي كان 
أربعة درجة التعليم و هي درجة إعدادية، و وصلة، و 
 ماهر، و تكميلي. درجة يف هذا الكتاب مكّون من أربعة

لة، و أربعة درجة ماهر، درجة إعدادية، و أربعة درجة وص
 درجة تكميلي. و إثنني
تشمل إطار الكتاب مع أرقام  المحتويات: قائمة 

قائمة احملتويات يف هذا الكتاب واقع بعد  الصفحات.
أهلية الكتاب. و يشتمل على عشرة الباب. الباب األوال 
إىل الباب اخلامس حبث يف قواعد النحو، و الباب 

 حبث يف قواعد الصرف.السادس إىل الباب العاشر 
هذه الصفحة  ينقل حروف لغة الى حروف لغة أخرى:

واقع بعد صفحة قائمة احملتويات. ينقل حروف لغة اىل 
حروف لغة أخرى يف هذا الكتاب هو من العربية إىل 
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( يف aاإلندونيسية. مثال حرف )ا( يف عربيي و )
 إندونيسي.

دليل اإلستخدام الكتاب واقع بعد  دليل اإلستخدام:
طريقة ينقل حروف لغة إىل حروف لغة أخرى. هذا دليل 
اإلستخدام الكتاب يشتمل على أدلة اإلستخدام، كما 

 يلي:
إقرأ كل القواعد بتدقيق و تكرارا )يقرأ األستاذ مث يتبع  .1

 الطالب(.
إقرأ املثال يف اجلدول و أعطى بيان يف جدول الشق  .2

 ه.األيسره أو حتت
حيلل كل اآليات يف القرآن ينطبق على قواعد النحو  .3

 و الصرف اليت متت دراستها.
 بعد حيلل بشكل النحو، مث حيفظ مفردات. .2

هدف التعليم يف هذا الكتاب كان يف   هدف التعليم:
كل املقابلة. مقابلة يف هذا الكتاب مخسة عشر مقابلة، 
و لذالك اهداف التعليم يف هذا الكتاب مخسة عشر 
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، هدف التعليم ملقابلة األول 3.7يضا. كما يف الصورة أ
 هي:

 تعّلم و تعّرف الكلمة و انواعها. (1
 يعرف اإلسم و خصائصه. (2
متّرن أن ترجم و تعّرف اإلسم و خصائصه يف سورة  (3

 .16-1البقرة اآليات 
ماهرة ترمجة ألن هدف يف هذا الكتاب هو  تمرينات:

درة اقالقرآن و احلديث و تسّلط على الكتب التقليدية و 
ألن  األخبار العربية. و ريدةاجل و ةفهم اجملل على قراءة و

ذالك، يف هذا الكتاب أكثر التمريناته من النظريته. 
مترينات يف هذا الكتاب كما تعّرف اآليات و اإلسم و 

اآليات القرآن و الفعل، مث حتليل اآليات القرآن، و حيفظ 
 مفردات، و  ترجم اآليات القرآن، و غري ذلك.
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 عرض البيانات الخاصة ﴾ب﴿
 122إختيار المواد .1

كان اهلدف من كتابة هذا الكتاب خصيصا أن 
يتقن الطالب علم قواعد اللغة العربية و هلا آثر على قدرة 

 هدفالطالب يف قراءة و فهم اجلمل اللغة العربية. 
 :Belajar Nahwu Shorof Sambil Ngaji الكتاب "

Program Kilat Menguasai Bahasa Arab Metode 

Manhaji Untuk Tingkat Pemula ترمجة " هو ماهر
و  ،و تسّلط على الكتب التقليدية ،القرآن و احلديث

. األخبار العربية و ريدةاجل و ةاجملل يعرف و يقرأدرة على ق
الطالب اإلعدادية و املستخدم من هذ الكتاب هي 

الذي مل لديه معرفة عن اللغة العربية. كان وقت التعليم 
 مخسة عشر املقابلة.

( 1هي: هذا الكتاب اليت جيب حتقيقها أهلية 
 ل وعالف و سمعموميات اإل خصوصيات وعلى إتقان 

التشريف  املعرب، و املبين و و ،النكرة و ة: املعرفهي
                                                           

يف امللحق هذا  D/26/02-07/2019أنظر إىل نسخة الوثيقة الرقم  124 
 البحث



95 
 

 حتليل أشكال اجلملة و( قادرة على 2. آخرهو إىل  الفعل
 .بنحو 76-1ترمجة سورة البقرة آيات 

 Belajar Nahwu Shorof "املواد يف الكتاب 

Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai Bahasa 

Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat Pemula :هي " 
 احتواء املّواد 3.1اجلدول 

 املّواد املوضوع نمرةال
الباب األّول:  .1

الكلمة و 
 النوعها

حيتوى على التعريف الكلمة و 
النوعها، و عالمات االسم، و 
الكلمات االسم، و تدريبات، و 
 مفردات كلمة االسم يف آية القرآن.

الباب الثّاين:  .2
الّناكرة و 

 املعرفة

حيتوى على تعريف االسم النكرة، 
وتعريف و نوعها من االسم املعرفة، 

رة و و تدريبات عن االسم النك
 املعرفة.

الباب  .3
الثّالث: 

حيتوى على تعريف و نوعها مذكر 
و مؤنث، و عالمة التأنيث، و 
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املذكر و 
 املؤّنث

 املؤنث بالناص، و تدريبات.

الباب الرابع:  .2
مفرد و تثنية 

 و مجع

تعريف مفرد و تثنية و   حيتوى على
مجع، و عالمة التأنيث، و 

 تدريبات، و مفردات.
الباب  .5

اخلامس: 
املبىن و 
 املعرب

حيتوى على تعريف اإلسم املبين و 
املعرب، و عالمة االسم مبين، و 

 تدريبات، و مفردات.

الباب  .6
الّسادس: 

 الفعل

حيتوى على تعريف و عالمته من 
الفعل، و الفعل املاضي و املضارع 

و األمر، و تصريف فعل املاضي 
بضمري فاعل، و تصريف لغوي 

ين فاعل، و تصريف فعل املضارع مب
 لغوي فعل األمر.

الباب  .7
الّسابع: 

حيتوى على تعريف الفعل اجملّرد و 
املزيد، و تصريف فعل الرباعي 
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تصريف 
الفعل اجملّرد و 

 الفعل املزيد

 اجملّرد، و املفردات.

الباب  .4
الثّامن: 
تصريف 

الفعل املزيد 
على وزن 

-يُرَفعِّلُ -فَرعَّلَ 
 تَرْفِعْياًل 

ريف الفعل املزيد حيتوى على تص
تَرْفِعْياًل، و -يُرَفعِّلُ -على وزن فَرعَّلَ 

 تدريبات.

الباب  .2
التاسع: 
تصريف 

الفعل املزيد 
على وزن 

-أَفرَْعلَ 
 إفرَْعاالً -يُرْفِعلُ 

حيتوى على تصريف الفعل املزيد 
إفرَْعااًل، و -يُرْفِعلُ -على وزن أَفرَْعلَ 

 تدريبات، و مفردات.



98 
 

الباب  .10
العاشر: 
تصريف 

الفعل املزيد 
على وزن 

-فَاَعلَ 
-يُرَفاِعلُ 
 ُمَفاَعَلةً 

حيتوى على تصريف الفعل املزيد 
ُمَفاَعَلًة، و -يُرَفاِعلُ -على وزن فَاَعلَ 

 تدريبات، و مفردات.

 
 125تدر ج المواد .2

يف جانب التجمع، كان املواد يف الكتاب التعليم 
يستند مببادئ التوحيد، و التبايان، و الشدة. حيث جتمع 
هذه املواد يتكون من أنواع الكلمة )اإلسم و الفعل و 
احلروف(، و اإلسم )الّناكرة و املعرفة، املذكر و املؤّنث، 
 مفرد و تثنية و مجع، املفرد و املثىن و اجلمع، املبىن و

                                                           

يف امللحق هذا  D/26/03-07/2019الوثيقة الرقم أنظر إىل نسخة  125 
 البحث
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املعرب(، و الفعل )الفعل املضارع، و الفعل املاضي، و 
الفعل األمر(، و تصريف الفعل اجملّرد و الفعل املزيد 

تَرْفِعْياًل، -يُرَفعِّلُ -)تصريف الفعل املزيد على وزن فَرعَّلَ 
 ُمَفاَعَلًة(.-يُرَفاِعلُ -إفرَْعااًل، فَاَعلَ -يُرْفِعلُ -أَفرَْعلَ 

ملواد يف هذا بالنسبة جلوانب الرتتيب، كان اأما 
الكتاب يبدأ بأنواع الكلمة و خيتتم بتصريف الفعل املزيد 

ُمَفاَعَلًة. تفصيال، كان املواد يف -يُرَفاِعلُ -على وزن فَاَعلَ 
هذا الكتاب من حيث الرتتيب يعين، الباب األول: 
تقسيم الكلمة، و تشمل على كلمة اإلسم و الفعل و 

و املعرفة. الباب احلروف. الباب الثاين: اإلسم الّناكرة 
اإلسم  الثّالث: اإلسم املذكر و املؤّنث. الباب الرابع:

اإلسم املبىن و  مفرد و تثنية و مجع. الباب اخلامس:
املعرب. الباب الّسادس: فيها تقسيم الفعل، و هي 
املاضي و املضارع و املازيد. الباب الّسابع: تصريف 

ن: تصريف الفعل الفعل اجملّرد و الفعل املزيد. الباب الثّام
تَرْفِعْياًل. الباب التاسع: -يُرَفعِّلُ -املزيد على وزن فَرعَّلَ 

إفرَْعااًل. -يُرْفِعلُ -تصريف الفعل املزيد على وزن أَفرَْعلَ 
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-الباب العاشر: تصريف الفعل املزيد على وزن فَاَعلَ 
 ُمَفاَعَلًة.-يُرَفاِعلُ 

 
  126تقديم المواد .3

واحد الكلمة  تتألف من تهيف هذا الكتاب، املفرد
 .، مثال: اجلَنََّة، َسْبَع مَسََوات  كلمتني أو ثالث كلماتأو  

كيفية   عن يكّمل بإرشاد املواد يف هذا الكتاب تقدمي
ليساهل الطالب يف فهم  تطبيق القواعد يف العامل احلقيقي
القواعد يف  الطالب طبيقتعليم اللغة العربية و ميكن أن ي

 . العامل احلقيقي
دليل اإلستخدام الكتاب واقع بعد طريقة مثال كما 

ينقل حروف لغة إىل حروف لغة أخرى. هذا دليل 
اإلستخدام الكتاب يشتمل على أدلة اإلستخدام الذي 

إقرأ  ( 1 يكون أن يتطبيق يف العامل احلقيقي، كما يلي:
كل القواعد بتدقيق و تكرارا )يقرأ األستاذ مث يتبع 

                                                           

يف امللحق هذا  D/26/04-07/2019أنظر إىل نسخة الوثيقة الرقم  126 
 البحث
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دول و أعطى بيان يف إقرأ املثال يف اجل( 2. الطالب(
حيلل كل اآليات يف ( 3 جدول الشق األيسره أو حتته.

القرآن ينطبق على قواعد النحو و الصرف اليت متت 
 بعد حيلل بشكل النحو، مث حيفظ مفردات.( 2 دراستها.

ا الكتاب تكمل باجلداول، ذأما بالنسبة حملتوى املواد يف ه
 و اإلمتثال املتنوعة و املتدرجة.

 ءستخدم إجراييف هذا الكتاب  املواد تقدمي
 . استخدام إجراء السياقية ألنفاضلةإجراء امل السياقية و

. واستخدم إجراء م التعريفاستخدبيهذا الكتاب  شرحها
اللغة األوىل ب مكتوبألن قواعد يف هذا الكتاب  فاضلةامل
 .و هو اللغة اإلندونيسية ملتعلما

لكتاب مثال الشكل عن التقدمي املواد يف ا
"Belajar Nahwu Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat 

Menguasai Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk 

Tingkat Pemula " :هي 
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 الباب األو ل
 الكلمة و أنواعها

KALIMAH (KATA) DAN MACAM-MACAMNYA 

 

 الكلمة: قَرْوٌل ُمْفَرٌد ِمْثُل: بَرْيٌت، يَرْقرَأُ، ِمنْ 
Kalimah (kata) adalah: kata tunggal (satu) yang 

menunjukkan arti pada dirinya sendiri, seperti: rumah, 

membaca, dari.  

 
 

 
 
 
 

Macam-macam kalimah (kata)  

1. Isim  kata benda atau yang dianggap : )االسم( 

benda, seperti:  ٌبَرْيت (rumah),  ٌَمْدَرَسة (sekolah),  

إَداَرةٌ   ,(meja) َمْكَتبٌ   (kantor), َمْسِجٌد    (masjid), 

dan seterusnya. 

 الكلمة

 الحرف الفعل االسم
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2. Fi’il )بَرْيٌت(   : kata kerja, seperti:   ُيَرْقَرأ (membaca), 
,(shalat) ُيَصلِّى  ,(menulis)َيْكُتُب    .(duduk) جَيِْلسُ 

3. Huruf ( ُاحلَْْرف) : kata yang harus disambung 

dengan kata lain, yang mana dia tidak bisa 

bermakna kecuali jika disandingkan dengan kata 

lain, yang mana dia tidak bisa bermakna kecuali 

jika disandingkan dengan kata lain, seperti: ِمْن    

(dari), إىَل    (ke), يفْ   (di dalam). 

Contoh: 

ْسمُ   َرُجٌل، َشاٌب، ِإْمرَأٌَة، َقَمٌر، مَشْسٌ  : ااْلِ

 : ُيَصلِّى، َيُصْوُم، يَرُقْوُل، جَيِْلسُ  اْلِفْعلُ 

 : ِمْن، ِإىَل، َعْن، َعَلى، يفْ  احَلْرفُ 

Ciri-ciri isim /عالمات اإلسم :   

1. Berakhiran tanwin    ً    ً    ً , contoh:  ٌحُمَمَّد 

2. Berawalan al ال, contoh:  ُالِكَتاب 
3. Berakhiran jar/kasroh    ً , contoh:  ِبِاْلُقْرآن 
4. Didahului nida’ atau huruf panggil  يا, contoh:  ُيَا اهلل 
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5. Musnad ilaih (menjadi mubtada’/fa’il)  ُِمْسَنٌد الَْيه, 

contoh:  ٌحُمَمٌَّد َرُسوٌل، َجاَء حممد 
6. Bisa di-idhafah-kan (disambungkan)  ُِمَضاٌف الَْيه, 

contoh:  َِرُسوُل اهلل 

 

Kata yang Dianggap Isim 

Kata-kata yang dianggap isim adalah: 

1. Kata sifat Contoh 
 ُشَجاعٌ 

Pemberani 

 فَارِحٌ 
Bahagia 

2. Bilangan Contoh 
 َواِحدٌ 
Satu 

 ِإثْرَنانِ 
Dua 

3. Waktu Contoh 
 اْلَمْغِربُ 

Maghrib 

 اْلِعَشاءُ 
Isya 

4. Tempat Contoh 
 أََمامَ 

Di depan 

 َخْلفَ 
Di belakang 

5. Kata asal Contoh 
 َسَواءٌ 
Sama 

 َنْصرٌ 
Pertolongan 

6. Kata ganti Contoh 
 ُهوَ 
Dia 

 أنتَ 
Kamu 

7. 
Kata 

tunjuk 
Contoh 

 َذِلكَ  
Itu 



105 
 

 و أما مثال مفردات يف هذا الكتاب يعين:
Mufrodat Kalimat Isim dalam Ayat 

ْينِ  ِبْسِم اهللِ  الرَّمْحَنِ  الرَِّحْيمِ   الدِّ
Yang Maha 

Penyayang 

Yang Maha 

Pengasih 

Dengan nama 

Allah 
Pembalasan 

مِ يْ اْلُمْسَتقِ  َماِلكِ  رَاطَ الصِ   يَّاكَ إِ    
Yang 

Merajai 
Yang lurus Jalan 

Hanya 

kepada-Mu 

 

 و أما مثال تدريب يف هذا الكتاب يعين:
Bacalah potongan ayat-ayat di bawah ini, 

kemudian berilah keterangan pada kolom sebelah 

kirinya sesuai contoh! 

Menentukan isim karena Ber-tanwin (An, In, Un) 

 ُهًدى
: adalah isim karena 

ber-tanwin 

َذِلَك الِكَتاُب اَل َرْيَب ِفْيِه 
 لِْلُمتَِّقنْيَ  ُهًدى

 ................................ : َسَواءٌ 
 َسَواء  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا 

 َعَلْيِهْم أأْنَذْرتَرُهمْ 

فَرزَاَدُهُم  َمَرض  يف قُرُلوهِبِْم  ................................ : َمرَاءٌ 



106 
 

 َمَرًضااهللُ 

 ................................ : َعَذاب
مبَا   َعَذاب  أَلِْيم  َو هَلُْم 

 َكانُوا َيْكِذبُونَ 

 ................................ : نَارًا
َمثَرَلُهْم َكَمَثِل الَِّذي 

 نَارًااْستَرْوَقَد 

 
 127تكرار المواد .4

التمرينات يف آتية هي واحد من التمرينات يف هذا 
 على ممارسة القراءة والكتاب اليت يصور الشكل مترينات 

يقرأ اآليات مث أعطى بيان يف فيه كان أمر أن . الكتابة
جدول. و غري ذالك، مترينات يف هذا الكتاب كما 
تعّرف اآليات و اإلسم و الفعل، مث حتليل اآليات 
القرآن، و حيفظ اآليات القرآن و مفردات، و  ترجم 

 اآليات القرآن، و غري ذلك.
 

                                                           

يف امللحق هذا  D/26/05-07/2019أنظر إىل نسخة الوثيقة الرقم  127 
 البحث
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 و أما مثال تدريبات يف هذا الكتاب يعين:
 

Bacalah potongan ayat-ayat di bawah ini, 

kemudian berilah keterangan pada kolom 

sebelah kirinya sesuai contoh! 

Menentukan isim karena Ber-tanwin (An, In, Un) 

 ُهًدى
: adalah isim karena 

ber-tanwin 

َذِلَك الِكَتاُب اَل َرْيَب 
 لِْلُمتَِّقنْيَ  ُهًدىِفْيِه 

 ................................ : َسَواءٌ 
 َسَواء  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا 

 َعَلْيِهْم أأْنَذْرتَرُهمْ 

 ................................ : َمرَاءٌ 
فَرزَاَدُهُم  َمَرض  يف قُرُلوهِبِْم 

 َمَرًضااهللُ 

 ................................ : َعَذاب
مبَا   َعَذاب  أَلِْيم  َو هَلُْم 

 َكانُوا َيْكِذبُونَ 

 ................................ : نَارًا
َمثَرَلُهْم َكَمَثِل الَِّذي 

 نَارًااْستَرْوَقَد 
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Menentukan Ma’rifat karena Isim Maushul, 

Bermakna: Orang yang/Barang yang 

Baca dan hafalkan (Boleh dengan lagu)! 

 

 الَِّذي الََّذانِ  الَِّذْينَ 
Orang/barang 

yang (tiga laki-

laki atau lebih) 

Orang/barang yang 

(dua laki-laki) 

Orang/barang 

yang (satu 

laki-laki) 

ِئي يت  االَّ  الَّيِت  الََّتانِ  االَّ
Orang/baran

g yang (tiga 

perempuan 

atau lebih) 

Orang/barang 

yang (tiga 

perempuan 

atau lebih) 

Orang/baran

g yang (dua 

perempuan) 

Orang/bar

ang yang 

(satu 

perempua

n) 

 َما َمنْ 

siapa (laki-laki atau 

perempuan berakal) 

apa (laki-laki atau 

perempuan tidak berakal) 

 

يالَّذِ   
: isim ma’rifat karena 

isim maushul 

الَِّذي َمثَرَلُهْم َكَمَثِل 
 اْستَرْوَقَد نارً 

 ................................ : الَّيِت 
َوقُرْوُدَها  الَِّتيفَاترَُّقوا النَّاَر 

 النَّاسُ 

ئِ  ياالَّ ِئيإْن أُمََّهاتُرُهْم  ................................ :   َوَلْدنَرُهمْ  االَّ
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 ................................ : َمنْ 
َها  َمنْ  قَاُلْوا َأجَتَْعُل ِفيرْ

َها  يُرْفِسُد ِفيرْ

 َعلَّْمتَرَنا َمااَل ِعْلَم لََنا إىَل  ................................ : َما

 

 

ماهرة ترمجة القرآن و ألن هدف يف هذا الكتاب هو 
 أقر يدرة على قاحلديث و تسّلط على الكتب التقليدية و 

، ففي هذا األخبار العربية و ريدةاجل و ةاجملل يعرف و
الكتاب أكثر التمريناته من النظريته. و من مثال اعلىه 

 Belajar Nahwu "هو واحد من التمرينات يف الكتاب 

Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat Menguasai 

Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat 

Pemula "   و فيه كان أمر أن يقرأ اآليات مث أعطى بيان
و غري ذالك، مترينات يف هذا الكتاب كما يف جدول. 

تعّرف اآليات و اإلسم و الفعل، مث حتليل اآليات 
القرآن، و حيفظ اآليات القرآن و مفردات، و  ترجم 

 اآليات القرآن، و غري ذلك.
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 الباب الرابع
 Belajar Nahwu Shorof "تحليل البيانات من الكتاب 

Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai Bahasa Arab 

Metode Manhaji Untuk Tingkat Pemula  "نورسييو لجوكو 
 

 اختيار المواد  ﴾أ﴿

اختيار املواد هو تعبري مرحلة مؤلف الكتاب من 
اجل اختيار املواد لتعليم قواعد اللغة مأخودة من مصادر 

يدعم قواعد اللغة و مصادر املواد االخرى الوصفي 
 124مهارات اللغة املطلوبة.
( أن يف حتليل املادة حيتاج Mackeyقال ماجكي )

أن يهتّم معيار اإلختيار. و يتكّون معياره على نوعني و 
 .نطاق احملتوىو جوانب  االختيار مها جوانب عملية

 
 

                                                           

  Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyusunan  ،نور هادي 128 

Buku Pelajaran Bahasa)  ،352. 
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 االختيار جوانب عملية .1
 بني املاّدة و أهداف التعليم ةمناسب .أ

هدف التكامل  يف هدف تعليم اللغة كان
هدف التكامل للطالب الذي و هدف الفعال. 

هدف الفعال . تريد أن تتعلم اللغة بكامله
  122.للطالب الذي تريد أن تتعلم اللغة ملبدئي

 Belajar Nahwuهدف من الكتاب "و 

Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat  

Menguasai Bahasa Arab Metode Manhaji 

Untuk Tingkat Pemula ترمجة " هو ماهر
القرآن و احلديث و تسّلط على الكتب 

 و ةفهم اجملل قدرة على قراءة والتقليدية و 
 يفالكفاءات كون األخبار العربية. ي و ريدةاجل

( 1تحقيقها، وهي: لب اليت جيب هذا الكتا
 و ،النكرة و ة: املعرفلعالف و سماإل على تسّلط

. آخرهو إىل  الفعلريف صالت املعرب، و املبين و
 ترجم حتليل أشكال اجلملة و إستطاع يف( 2

                                                           

 .635 ،نفس املرجع 129 
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هذا اهلدف  .بنحو 76-1آيات ة البقرة سور 
هو هدف العام من الكتاب. بينما يتم كتابة 

 اهلدف اخلاص يف كل اجتماع.
 الباب عشرة علىهذا الكتاب  يشمل

و يكون هدف اخلاص يف  .املقابلة مسة عشرخب
التعليم ملقابلة األول دف اهل كل املقابلة. كما يف

 هي:
 تعّلم و تعّرف الكلمة و انواعها. (1
 يعرف إسم و خصائصه. (2
متّرن أن ترجم و تعّرف اإلسم و خصائصه  (3

 .16-1يف سورة البقرة اآليات 
قبل املادة كمرجع  دفيألف هذا اهل

 .همقابلتق نتائج تعلم الطالب يف كل لتحقي
 اللغة تعليمميلك  رأى نورهادي يف كتابه،

ال يتطلب دائًما من  اص دائما، اليتاخل اهلدف
دف هب. ةويجوانب اللغ تسلط على طالبال
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املواد  أن خيتار يجبف، م اللغةييف تعل اصاخل
  130.لألهداف وفقا و علمياليت س

 ه.فاهدبأ يف هذا الكتاب املواديناسب 
يشمل على ، األول بابال هدف يف مثال

اإلسم، تعريف الكلمة و أنواعها، و عالمات 
مث مثال و مفردات. هذا املادة يناسب بأهداف 

 خرىيف املواد األ كذلك  و يف مقابلة األول،
يف هذا  هاميدف التعلهبها كييفاليت مت ت

 .الكتاب
 لطالبمناسبة املواد بقدرة األولية ا .ب

درجة مرحلة هو  لطالبا وليةقدرة األ
املستعمل الكتاب اليت اللغة من  القدرة

يتابعون تعليم اللغة. فيقسم ستأليف، قبل 
املرحلة، و هي:  على ثالثة اللغة مرحلة القدرة
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و  131.ة، و املتوسطة، و املقدمةاألساسي املرحلة
هي  ، والدرجات أربعة كانيف هذا الكتاب  

و  ،اهرامل و ،و املتقدم ،ساسياأل درجة
 Belajar Nahwu Shorof" الكتابو . تكمليلا

Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai 

Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk 

Tingkat Pemula " للطالب  خصوصا
 .ألساسيةا

، ةاألساسي طالبلب لألن هذا الكت
األولية  قدرة درجةب يناسب ناملواد أ فيجب

طالب لل (Mackeyرأى ماجكي ) .الطالب
، كل واده بسيطامل وجب أن إختيار، ساسيةاأل

 ةاملهار  و القواعد و ةاملفرد و من احملادثة
 132.هتاللغوي

 هاملوادد يف هذا الكتاب، وامن امل نظري
عرف ي. الطالب األولية ةقدر ل جلوانبيناسب با
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املواد بسيطة  املؤلف، واد األول اليت اختارهمن امل
و يناسب بقدرة األولية الطالب األساسية اليت 

تعلق ي تلك املواد يريد أن يعّلم اللغة العربية.
، و النكرة و املعرفة، و أنواعه كلمة وال ريفعتب

املذكر و املؤنث، املفرد و املثىّن و اجلمع، املبيّن 
و املعرب، الفعل، الفعل اجملّرد و املزيد، 

-يُرَفعِّلُ -وتصريف الفعل املزيد على وزن فَرعَّلَ 
-تَرْفِعْياًل، و تصريف الفعل املزيد على وزن أَفرَْعلَ 

صريف الفعل املزيد على وزن ِإفرَْعااًل، و ت-يُرْفِعلُ 
هذا املواد هي املواد  .ُمَفاَعَلةً -يُرَفاِعلُ -فَاَعلَ 

 األساسية لتعلم قواعد اللغة العربية. 
 طالبلسهولة األولوية لب مناسبة املواد .ج

لغة احد االعتبارات انب تعلم الج
إختيار املواد. عند نظرية التعلم  الرئيسية يف

غة تعيني اللغة، سهولة و سالسة تعلم الل
التعلم اللغة. و يف عملية  اخلاصة جوانب

، و جوانب اخلاصة يعين اليت معلق باللغة األولية
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بساطة، و اإلتفاق النظام القعيدة، و ال
 133كتساب اللغة.بإ

ي ه ةولوياأل سهولة يف ّولاجلانب األ
يف الكتب . معلق باللغة األولية الطالب

"Belajar Nahwu Shorof Sambil Ngaji: 

Program Kilat  Menguasai Bahasa Arab 

Metode Manhaji Untuk Tingkat Pemula" 
 و ،و أنواعها الكلمة هياختيار املادة األوىل 

املواد يف هذا الكتاب باللغة اإلندونيسية   هتقدمي
الطالب هل ايس اليت ية الطالبلغة األولالك
. اختيار املواد يف هذا الكتاب فهم املادةل

ولوية الطالب، خاصة سهولة األوفًقا لالكتاب 
 املادة هي ته، ألن املادساسيةللطالب األ

 دوااملتعلم لل الطالب هاسي و ساسيةاأل
 صعوبة يف املستقبل.ال
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ي ه ةولوياأل سهولة اجلانب الثاين يف
يرتب قواعد يف هذا الكتاب من  .قعيدة الرتتيب

الباب األول إىل الباب العاشر. مثال يف الباب 
الكلمة  تعريففيه  ،و أنواعها الكلمةاألول عن 

 . وغري ذالك االسم وخصائص  و او انواعه
و  باب النكرةاملواد األخرى كما يف البكذلك 

 أنواع ، واملعرفةو  النكرة تعريف فيها ،املعرفة
 غري ذالك. ، ومريو االسم الض، االسم املعرفة

. البساطة مبدأ اجلانب الثالث هو
من املفردات تتكون  انتكإذا   بساطة هيلا
يف هذا  132.الكلمات ثلأو ثا كلمتنيال

 ،انب البساطةجباملفردات  يناسبالكتاب، 
 ِبْسِم اهلِل، بِاآِخَرِة، إقرْرَْأ، حَنُْن َنْكُتُب. مثل:

 يه األولوية ة يف سهولةاجلانب األخري 
، يف العمومكتساب اللغة. اال  بنظام تفاق املوادا
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على منوط أو اجلملة  الطالب يستطيع
األساسية. هذا احلصول على التحول بناء 

تعليم  و يف اختيار املواد، يعين اجلملة بعدها.
، يناسب على ذلك و بناء. أمناط اجلملة األوىل

يبدأ من  ة، فهواكتساب اللغب إختيار املواد
األساسيات يف تعلم قواعد اللغة العربية و هو 

 مناقشة الكلمة.
 ةولويسهولة األب وادختيار امليناسب إ

عن ل املواد األول ا، مثاألساسيةلطالب ا
 ةداامل املادة هي تلك ها،األنواع و الكلمة

يف ل الطالب هاسيل اللغة العربية األساسية
                  إتقان اللغة العربية.

 أن يدرسها الطالب مناسبة مببدأ اإلمكانية املواد .د
مواد قواعد اللغة الوصفية ال قد ميكن أن 

إىل الطالب اللغة. ألن القيود  م مجيعايتعل
 املوجودة، من الطالب و املعلم و الوقت التعليم
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واد اليت سيتعلم يجب املو لذلك، ف و غريها.
 135.ااختيار  يف تعليم اللغة

 Belajar Nahwu Shorofكتاب "اليف 

Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai 

Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk 

Tingkat Pemula" حتديد الوقت وأن ، يتم 
 بابيف الاملادة الكلمة و أنواعها  ، مثالهاملواد

املادة اسم نكرة و مث  ،األوىل قابلةمل األوىل
املواد فيناسب وهكذا.  الثاين، قابلةملمعرفة 

 . تعليمال وقت األساسية و الطالب ةقدر ب
جيب أن  ،ةم اللغيكل برنامج لتعليف  

د و دحم وقتال .يكون حتديد الوقت للتعليم
اللغة  عليم. لتاليت سيتم تعليمها ختيار املوادبإ
ار يختعلى ااملؤلف  هى املدى الطويل، فيواجعل

ذا ه. كما يف قدرة أو جودهتا حمدودة اليت ةاملاد
، ساسيةاأل طالبللالكتاب، ألن هذا الكتاب 
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 وقتفرتة بساسية األادة املها هي ميعلاملادة تف
 الطالب. ةقدر بتكييف  و ةحمدد

 نطاق احملتوىجوانب  (2
أما جمال نطاق احملتويات يتكّون على مثانية 

 اجملاالت و منها:
 تجوانب الصو  .أ

جوانب نظام الصوت تتكون من صوت 
 قسمسيكمينتال. و يا سيكمينتال و سوفر 

ف على قسمني و مها حرو  صوت سيكمينتال
و صوت سوفرا  136روف الساكنة.العلة و ح

سيكمينتال حييط صوت سيكمينتال كضغط، و 
يف هذا الكتاب  137هلجة، و جتويد، و توفق.

هو عبارة عن  ، و سيكمينتالصوت  بحثي
مثال حرف )أ(  ،يالعربية إىل اإلندونيسي ةإرشاد

 بحثو ال ي .يف إندونيسيي (aو ) عريبيف 
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و ، العلةحلرف كا السوفراسيكمينتالالصوت 
و ، و اللهجة، حرف السكينة و اإلجهاد

 قف.و التو ، التجويد
  الكلمةب. جوانب الصرف/

قواعد الصرف مهمة جًدا للطالب، ألن 
. يةاألجنب طالبقواعد تكوين الكلمة صعبة لل

 كتاب نورهادياليف  (Ramlan) رمالنرأى 
(Nurhadi) ،ويةعلم اللغالجزء من  الصرف هو 

عن خصوصيات وعموميات بنية  علمالذي يت
 134.ةمعىن الكلم و ةللمجموع ةالكلم

جوانب كلمة متعلقة بالصرفية. كان علم 
الصرف من دراسة اللغة العربية يتعلق بتصريف 
الكلمة مع الوزن املناسب. و ميّيز مشسوري 
عملية الصرفية على مخسة أنواع و هي ال حقة 
و مضاعفة و التغربات الداخلية و سوفليسي و 
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هذا الكتاب  بحثال ي 132تعديلة الفارغة. 
يقدم  لكن و ،فصر لن امخمتلفة  أشكال سةمخ

املادة عن العلم الصرف الذي يبحث فعل 
 زيد.امل د ورّ اجمل ومر و األضاري امل و اضيامل
فعل (، نصروا-نصرا-نصر) اضياملفعل ثال: م
 مرفعل األ(، ينصرون-ينصران-ينصرضاري )امل
-ينصر-نصر) ّرداجمل(، افتحوا-افتحا-افتح)

 (.  نزّلوا-نّزال-نّزل) زيدامل(، نصرا
 يف هذا الكتاب الصرفعلم المادة 

 و ريفتصأمثلة على  و تعريف على يشمل
بني  فرق فهملالطالب  لهاسياليت  ،غريها

اللغة يف  املاضي و املضارعي ه ، والزمان ةثالث
هل ااملواد اليت يسكون أيًضا ي والعربية. 
 وأصلية أ اهحرفكون يفهم الفعل اليت ل الطالب

يف هذا الكتاب  صرفال ةادامليناسب إضافية. 
 ادة، حيث املساسيةحتياجات الطالب األبإ
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 ساسيةاأل درجةاملقدمة هي املادة األساسية ل
 األول.

 اجلملةج. جوانب النحو/
علم اللغة اليت تناقش  هو فرع من
ميات من اخلطاب و اجلمل خصوصيات و عمو 

ترتيب  النحو هو كيف و العبارات. و شروط
يف  الروابط معنهلمات للحصول على الك

 120اجلملة.
املادة عن اإلسم  يف هذا الكتاب توجد

:  من الباب األول إىل الباب اخلامس اليت يبحث
مذكر  و ،اسم نكرة و معرفة و ،هاأنواع و ةكلم

مبين و ، و مفرد و تثنية و مجع و ،و مؤنث
و توجد املادة عن الفعل من الباب  .معرب

)املاضي و  فعلالالسادس إىل الباب العاشر: 
، و الفعل اجملّرد و املزيد، و املضارع و األمر(
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-يُرَفعِّلُ -تصريف الفعل املزيد على وزن فَرعَّلَ 
-تَرْفِعْياًل، و تصريف الفعل املزيد على وزن أَفرَْعلَ 

ِإفرَْعااًل، تصريف الفعل املزيد على وزن -يُرْفِعلُ 
 وفقاهذه املادة ُمَفاَعَلًة. -يُرَفاِعلُ -فَاَعلَ 

، حيث املادة ساسيةطالب األال تااجيحتإل
هل اسي الذيساسية األادة امل قدمة هيامل

احلرف.  و و الفعل سماإل خمتلفةهم فلالطالب 
بني و ، التثنية و اجلمعو  املفردبني  يفرق و

 و بني، و بني النكرة و املعرفة ،املذكر و املؤنث
 تصريف الكلمة. معرفة كيفو  رب.عامل بين وامل

 املعنوي جوانب .د
هو داللة املعجمية، يتعلم جوانب املعنوي 

دالالت املفردات بفصل معىن الكلمة من 
سياقها. يف هذا اجملال يشتمل على هومولية، 

مل و  121هومولية و املتضادات و املرادفات.
من بعة ر األ منأحد  يبحث هذا الكتاب
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من  ةواحد كانت. ولكن  يةملعجمدالالت ا
اللغة يف املعىن  من جوانب انبجل العوامل

أما ، النحوعلم ي ةتلفدراسات خمالعربية، وهي 
العربية،  يفاملعىن  لماعاالنضباط العلم الذي يت

 سمى علم املعاين. ي
 /اخلطابالبالغية ه. جوانب

حيتوى اجلانب البالغة على أربع املهارات 
اللغوية، و هي اإلستماع و الكالم و القراءة و 

املواد املتعلقة الكتابة. يف هذا الكتاب ال يوجد 
 Belajar Nahwu"الكتاب  باجلوانب البالغية.

Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat  

Menguasai Bahasa Arab Metode Manhaji 

Untuk Tingkat Pemula الذي كتاب" هو ال 
على  شمليستخدم طريقة منهجي، حيث ي

. تؤكد هذه اتمترين و تأمثال و النظريات
ة املباشرة بدالً تمرينال املمارسة والطريقة على 

 وبالتايل يف هذا الكتاب، االستماع من النظرية،
أكثر يف  الكتابة تكون القراءة و و كالمال و
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، ال حيتوي هذا الكتاب املمارسة العملية. لذلك
أو  كالمعلى مواد خاصة مثل االستماع أو ال

  القراءة أو الكتابة.
 املفردات جوانب .و

دات املتنوعة و اجملموعة كان للغة املفر 
املتنوعة من أنواع املفردات وصلت إىل املاليني. 
و لذلك جيب اختيار املفردات وفقا 
إلختياجات املتعلم. بعد حتديد املفردات و 
األمور اليت ينبغي النظر فيها هي كيفية تقدمي 

فردات يف امل يف هذا الكتاب يوجد 122املفردات.
يف  و املثاليف كل  ةفردامل موجودو . البابكل 

يف هذا  باملواد اتفردو يناسب امل هناية املادة.
قد أخذ املفردات من آيات القرآن  و الكتاب

 اليت كانت يف أسئلة املمارسة بعد املادة.
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 /الرباغماتيةالواقعية جوانب .ز
الواقعية يتعلق باملواد اليت تدعم  جوانب

الطالب إلتقان الكفاءة اللغوية اإلجتماعية. 
ري هذا االختصاص إىل املهارات اللغوية يش

للطالب على أساس السياق اإلجتماعي 
رأى  123للمجتمع من قبل الطالب احملتلة.

 يف كتابه، جيب أن تتضمن أشريف الدين سمش
 الكتاب عناصر اجتماعية ثقافية عربية و يف

ألن  122ص.اقراءة الناليت ميسور من إسالمية، 
صر قراءة، اعنال يوجد هذا الكتاب ليس  يف
واقعية. يف هذا الهذا الكتاب ال يقدم جوانب ف

ثقافية  وجد عناصر اجتماعية ويالكتاب، ال 
و لذلك هذا الكتاب ال  سالمية،اإلعربية أو ال

يشري إىل  يوجد جوانب الواقعية. هذا الكتاب
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يف  من اآليات القرآن دتهمفر  آيات القرآن و
 .76-1البقرة:  سورة

 ىح. جمال اللغة األخر 
جمال اللغة األخرى كل جزء من العلوم 
اللغة العربية دون تقسيمها إىل ختصيصات 

 خمتلفة، و هي البالغة و املعاين و البديع.
 

 معايري حتليل اختيار املواد 2.1اجلدول 
 منرة حمتوى عنصر نعم ال

 √ 
ف اهدمناسبة بني املادة و أ

 التعلم

إجراءات 
 1 اإلختيار

 لطالباألولية لمناسبة بقدرة  √ 

 √ 

 سهولة األولويةمناسبة ب
 للطالب

 √ 

مناسبة مببدأ اإلمكانية املادة 
 يدرسها الطالبأن  ميكن

نطاق  جوانب الصوت √  2 
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 احملتوى جوانب الصرف/ الكلمة √ 
 جوانب النحوي/ اجلملة √ 
 جوانب املعنوي  √
 جوانب البالغية/ اخلطاب  √

 املفرداتجوانب  √ 
 جوانب الواقعية/ الرباغماتية  √
 جوانب اللغة األخرى  √

 

 دفاتري أن نتيجةال البيان و هذهو بناء على 
 :Belajar Nahwu Shorof Sambil Ngajiكتاب"ال

Program Kilat  Menguasai Bahasa Arab Metode 

Manhaji Untuk Tingkat Pemula "  يف إجراءات
قدرة األولية  التعلم و أهدافاملواده ب يناسب اإلختيار

مبدأ اإلمكانية  للطالب و سهولة األولوية و لطالبل
نطاق احملتوى،  يفو أما  .يدرسها الطالبأن  املادة ميكن

 جوانب و، يوجد يف هذا الكتاب جوانب الصوت
. ةاملفرد و )النحو( اجلملةجوانب و الكلمة )الصرف(، 
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 اخلطابة و جوانب املعىن ويف هذا الكتاب  وجدمل يو 
ألن هذا الكتاب  ،األخرى اللغة اجلوانب الرباغماتية و

فإن ، آنالقر ب الصرفو  النحوس على تعلم قبالفعل يتنا
من  مارسةامل باألمثلة و الصرف و النحو يف أكثر دهاملوا
 يات القرآن.اآل

 تدر ج المواد ﴾ب﴿
 اللغويةللقواعد  املواد ترتيبتدرّج املواد هي خطوة 

اليت سيتعلم و اختيار. قد اختذت هذه اخلطوة، ألن بني 
ة. تلفة مع ترتيب املواد التعليمية خماللغوي املواد ترتيب

ية فيحتج التعليماللغوية قواعد الكتاب ال لتحديد نوعيةف
 125.جانب ترتيب املادة
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 قال ماجكى أن خطوين رئيسيتني يف تدرّج:
 التجمع .1

كورة، جيب أن واد املذ نتيجة االختيار امل من
رأى ماجكي  126.املرتب يرتب يف شكل جمموعات

ن يستند إىل املبادئ التوحيد و ع املواد ينبغي أجتم
ع املواد يف هذا جتميناسب  127.التبايان و الشدة

هي  ، وأشياءثالثة التجمع يتكون من  دأاملببالكتاب 
 بدأمب يناسب ، و على النقيض، و املتماثل.التوحيد

على اجلملة العربية:  بحثي ألن هذا الكتاب ،لتوحيدا
 .الفعل و احلرف من الباب األول إىل األخريو  اإلسم
كل ة يف  باحثامل ورهو الفرق يف حم تبايانمبدأ الو أما 
هذا الكتاب و يناسب املواد مببدأ الشدة، ألن  .الباب

، ميكننا أن ننظر يف ةخمتلف املواد يف كل البابمبحثة 
األّول  عن احتواء املّود، حيث بني الباب 3.1 اجلدول

 اهليس الذي املواده. إىل الباب العاشر خمتلف
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زيادة معرفة الطالب الطالب يف تعلم اللغة العربية و 
 قواعد اللغة العربية.على ال

فها إىل فئتني، و هي ميكن تصنياملواد  جتمع
 عجتمع اهليكلي يعين يتم جتم. جتمع اهليكلي و الداليل

نظام اللغة املقبولة يف اللغويات. و يستند املواد وفقا ل
ليم اللغة ستكون هذا التصنيف على االعتقاد بأن تع

اللغة، و فهم بنية اللغة  ناجحة إذا ترتيب وفقا هليكة
هو الشرط الرئسي لشخص يف التواصل. و بالتايل فإن 

ع يف جمموعات نظام الصوت، املواد املعروضة جتمي
أما و  124.وىعنامل نظام ملة، واجل نظام كلمة،نظام ال

، جتميعها حسب احلال داليلالمع جتة عروضامل ةداامل
التجمع  122.ةعتمد على الفكر ت من خالل وظيفتها، و
نظام  ع اهليكلي الذي يركز علىيف هذا الكتاب التجم

د هذا النوع من التجمع نتسياجلملة. نظام  و ةالكلم
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ندما ع جحةانكون تعلى االعتقاد بأن تدريس اللغة س
إتقان  ، وةاللغ من موعةجمق هليكل افات و رتيب

 150اهليكل أو القواعد.
يف  يف هذا الكتاباليت مقدمة  جتميع املواد

 ملةاجل ( وصرف)ال ةالكلمالنظام من  ةجمموع
مث  هي النحو األوىل املادة ،يف هذا الكتاب (.النحو)

و  النحو يبحث عن. ألن هذا الكتاب الصرف
 بابيف ال :إىل جزأين م هذا الكتابقسي ف ،الصرف

يبحث اإلسم، يعين: الكلمة و  األول إىل اخلامس
أنواعها، و النكرة و املعرفة، و املذكر و املؤنث، و 

 مث الباب املفرد و املثىن و اجلمع، و املبىّن و املعرب.
الفعل، يعين: الفعل  يبحثالسادس إىل العاشر 

األمر(، الفعل اجملّرد و املزيد، )املاضي، و املضارع، و 
تفعيال، -يفّعل-وتصريف الفعل املزيد على وزن فّعل
إفعاال، -يفعل-وتصريف الفعل املزيد على وزن أفعل

. مفاعلة-يفاعل-وتصريف الفعل املزيد على وزن فاعل
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هذا التجمع سيساهل الطالب يف فهم املواد التعليم 
 اللغة العربية.

اليت انب اجل هذا الكتاب،يف املواد تدرج  ليللتح
املبادئ الرتبوية. هو  البابحتليل املادة يف كل  حتتاج يف

و  واداملصعوبة ال يتعلق بدرجة الرتبوية يف التعلم أاملبد
 لدي الطالب، و املبدأ الرتبوي تصوار تطوير قدرة

حفظ، و  :التعلمالطالب يف االنشطة اليت تشمل 
الثة ستكون قدرة الث بذالك واد للتدريبم والتواصل، 

 على حتسني مهاراهتم ةدر ق فعالية وصورة على التعلم ب
، ملبادئ الرتبويةيناسب املواد يف هذا الكتاب با اللغوية.

ألن املواد يف كل الباب من السهل إىل الصعب، الذي 
 .اللغوية على حتسني مهاراة الطالب ةدر يساهل يف ق

 تيبرت ال .2
خطوة ترتيب  التعلم اللغة هو تيب يف كتاب رت ال

الطالب  هلاالذي يس كل جمموعة املواد إىل ترتيب
يف تدرّج املواد، جيب أن ترتيب املواد  151تعلم اللغة. يف
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على ترتيب اإلكتساب اللغة، و ترتيب املواد بناء على 
أمر من احتياجات الطالب، و ترتيب املواد يسند على 

 عاممبدأ ال املواد السابقة، و منط ترتيب ما تستعمل:
 املعقد، مبدأ اإلنتظام إىل البسيط إىل اخلاص، مبدأإىل 

 التحيد، مبدأ القصري إىل الطويل.
املواد يف هذا  تيبجانب اكتساب اللغة مهم لرت 

كلمة  و يطةسسهولة و ب ةالكتاب، فهو يبدأ جبمل
هل اسالذي يب العرفة الطمباملواد يناسب واحدة. 
يف  جيدة. ةاملمارسة يف مجل االستمرارية و الفهم و

األساسية أوالً  ةكتساب اللغة، إتقان اجلملاال  تيبرت لا
رتتيب بالتحويل. يف هذا الكتاب، ال يتوافق  ةملاجلمن 

طويلة ال ةملاجليواجه الطالب  ألن اكتساب اللغة،
 األساسية أوالً. ةال يستخدمون اجلمل مباشرة و

تدريبات يف هذا الكتاب من اآليات القرآن، مما 
 .طويلةال ةمجلتدريباته استخدام 

احتياجات ب املواد يف هذا الكتاب يناسب
 حيتاجللمواد اليت وفًقا  يف هذا الكتاب املواد .الطالب
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املواد  ه منادو امل اللغة العربية. قدرةل ساسيةالطالب األ
األخرى بعضا  بني املادة الواحد بلمادة و األساسية

 ارتباطاملادة الثانية تعتمد على  لبعض إّتصل العمل،
املادة الثالثة تعتمد على ارتباط املادة  واملادة األوىل، 
دراسة املادة بهذا الكتاب يتوافق  كيل .الثانية، وهكذا

مثال يبحث يف الباب األول تعريف الكلمة السابقة. 
و عالمات  و أنواع الكلمة )اإلسم و الفعل و احلرف(

اإلسم. مث يف الباب الثاين يبحث أنواع اإلسم يعين 
إسم النكرة و املعرفة، مث الباب الثالث يبحث اسم 

 املذكر و املؤنث و هكذ.
هذا الكتاب املواد يف  ، يناسباملادة تيبرت ل

من العام إىل  و هوعلم النفس يف التعلم، البادئ املب
 ةمن الكلع بحثاألول حيث ي باباخلاص، كما يف ال

إىل  و أنواع الكالم :مثل اخلاصةإىل أكثر مث يبحث 
املواده  بحثي، بابالكل وكذلك يف   .مساإلعالمات 

  .اخلاصة من العام إىل
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ليس  يبدأ الطالب يف تعلم اللغة خطوة خبطوة و
 اليت وادامل ترتيبيف وقت واحد. حيتاج الطالب إىل 

مثال يف الحتياجات الطالب، خلق و  هادو رتب املي
 ، وهامث أنواع ةمالكل تعريفبدًءا من الباب األوال 

يف   ادو امل قدرة، حيتاج الطالب إىل ذالكفل. اعالماهت
 .هااملواد بعد قدرةكشرط ل البابكل 

جيب أن يستند إىل مبدأ  و أما املواد يف الكتاب
إىل  إىل خاص، من القصري علم نفس التعليم من عام

من األشكال  و من البسيط إىل املعقد، ،الطويل
املشاهة إىل األشكال الشاذة و من األكثر فائدة 

يف هذا الكتاب  ةاملاد أما 152للطالب إىل أقد فائدة.
 يطة للمجمع و رؤيتها يف املادةملبادئ بسا رتب علىي
اليت فيه يبحث  ،ةمالكل بحثالذي ي األوىل بابال

خصائص  و الكلمة أنواع يبحث مث تعريف الكلمة

                                                           

 Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyusunan  ،نور هادي 152 

Buku Pelajaran Bahasa) ،202. 



138 
 

 يطةبسواد يف هذا الكتاب من املادة الامليرتب  .االسم
 .أكثر صعوبةاليت  عقةإىل املادة امل

عن  حبوث على بعض شمليهذا الكتاب و 
  اصمن العام إىل اخل بيرتأن  املتزايد، مما يدل املادة

يذكر املزيد من التفاصيل  الذي ةمكلال بابكما يف ال
مث  ةممن خالل اإلشارة إىل أنواع الكل أو بالتحديد

باهبا، الباب غريها. وكذلك يف ال و االسم عالمات
يبحث اسم  الثاينب االب، مث ةمالكل يبحث األوىل

ذكر و املالنكرة و املعرفة، مث يف الباب الثالث يبحث 
عن  3.1كما يشرح يف اجلدول   ما إىل ذلك و ؤنثامل

 .احتواء املّواد
 

 معايري حتليل تدرّج املواد 2.2اجلدول 
 منرة حمتوى عنصر نعم ال

 التعليم اللغويةبادئ مناسبة مب √ 
 1 تجمعال

وفقا لتجمع  اهليكلي √ 
 القواعد العلمية
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 داليلال  √

 استنادا إىل الوظيفة √ 

√  
 مناسبة ترتيب املواد

 اإلكتساب اللغةب

 2 الرتتيب

 √ 

مناسبة ترتيب املواد 
 حتياجات الطالببإ

 √ 

ترتيب املواد يسند على املواد 
 السابقة

 √ 

واد بامناط املترتيب  مناسبة
 ملستخدمةا

 مبدأ العام إىل اخلاص -
 مبدأ البسيط إىل املعقد -

 مبدأ اإلنتظام إىل -
 لتحيدا

 مبدأ القصري إىل -
 طويلال
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تدرج املواد يف  دفاترال البيان و هذهو بناء على 
 :Belajar Nahwu Shorof Sambil Ngajiكتاب "ال

Program Kilat  Menguasai Bahasa Arab Metode 

Manhaji Untuk Tingkat Pemula  "م جتمع ستخدي
تدرج و اجلملة.  ةالكلم نطاقاهليكلي الذي يركز على 

قال ماجكى أن خطوين  املواد يف هذا الكتاب جيد.
يناسب  ،هيف جتمع رئيسيتني يف تدرّج: جتمع و ترتيب.

ادئ ثالثة املبهذا الكتاب باملبدأ الرتبوي، و يناسب ب
 ،هيف ترتيب .التجمع: التوحيد، و التبايان، و الشدة

بادئ علم النفس يعين املواد يف مب هذا الكتاب يناسب
به من العام إىل اخلاص و من البسيط هذا الكتاب ترتي

رتتيب ب يناسبال . غري أن، يف هذا الكتاب إىل املعقد
 .ستخدم التدريبات اآليات القرآنالن ياكتساب اللغة، 

ال  طويلة مباشرة وال ةملاجليواجه الطالب كي 
 األساسية أواًل. ةمجليستخدم 
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 تقديم المواد  ﴾ج﴿

 صفحات الكتاب يفاملواد هو عرض املواد  تقدمي
تقدمي املواد اليت جيب ان حتليل هو طريقة توصيل املادة 

رى تقدمي املواد وسيلة اللغة. و بعبارة أخ املتعلميإىل 
مت اختيارها و  للتواصل املواد التعليمية اللغوية اليت قد

تصنيفها من خال لصحات الكتاب اليت ميكن أن 
يقرادها القارئ أو الطالب. و قال ماجكي عن أربع 
أشكل التقدمي: إجراء املفاضلة و إجراء األصلية و إجراء 

يف هذا  املواد تقدمي 153ياقية.الداخلية و إجراء الس
. فاضلةإجراء امل السياقية و ءستخدم إجرايالكتاب 

هذا الكتاب يف  شرحها م إجراء السياقية ألنتخدسي
هذا  مكتوب ألن فاضلةستخدم إجراء املي التعريف. وب

 .و هو اللغة اإلندونيسية ملتعلمااللغة األوىل بالكتاب 
ألن هذا الكتاب للطالب األساسية فهذا الكتاب 

األساسية هل الطالب ايس يناسب بقدرة الطالب و
 واد الكتاب. املفهم ل
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تقدمي املواد يتم إعطاء األولوية على مبدأ يف 
ة هو إذا املفردات بسيطال تعريفالبساطة يف تعلم اللغة. 

تتألف من إثنني أو ثالثة الكلمات. بينما يف اجلملة، 
يف هذا  152املعقدة. ةمجلالواحدة قبل مجلة  يتعلم

 ،طة تعلم اللغةيبدأ بسيناسب مب املواده تقدمي الكتاب،
كلمتني أو الواحد الكلمة أو   من تهاملفرد ألفيحيث 

واحدة مجلة  جيب أن يعلم ته،مجلمث  .ثالث كلمات
  قبل مجلة طويلة.

  عن يكّمل بإرشاد املواد يف هذا الكتاب تقدمي
يناسب قواعد يف العامل احلقيقي، كيفية تطبيق ال

ماهرة  هوالكتاب هذا دف اهلالكتاب حيث  دفهلبا
ترمجة القرآن و احلديث و تسّلط على الكتب التقليدية 

خبار األ و ريدةاجل و ةفهم اجملل درة على قراءة واقو 
 هدفهلبا هذا الكتابيناسب تقدمي املواد يف  العربية.

يات القرآن اليت اآلمن  اتلتمرينعلى ا شملي الذي
 كما يلي:  ،طبيقها الطالب يف العامل احلقيقيي أن ميكن
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Bacalah potongan ayat-ayat di bawah ini, 

kemudian berilah keterangan pada kolom sebelah 

kirinya sesuai contoh! 

Menentukan isim karena Ber-tanwin (An, In, Un) 

 ُهًدى

: adalah isim 

karena ber-

tanwin 

 ُهًدىَذِلَك الِكَتاُب اَل َرْيَب ِفْيِه 
 لِْلُمتَِّقنْيَ 

 ...................... : َسَواءٌ 
َعَلْيِهْم  َسَواء  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا 

 أأْنَذْرتَرُهمْ 

 ...................... : َمرَاءٌ 
فَرزَاَدُهُم اهللُ  َمَرض  يف قُرُلوهِبِْم 

 َمَرًضا

 ...................... : َعَذاب
مبَا َكانُوا  َعَذاب  أَلِْيم  َو هَلُْم 
 َيْكِذبُونَ 

 نَارًاَمثَرَلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَرْوَقَد  ...................... : نَارًا

 

هذه التمرينة هي واحد من التمرينات يف الكتاب 
"Belajar Nahwu Shorof Sambil Ngaji: Program 

Kilat Menguasai Bahasa Arab Metode Manhaji 

Untuk Tingkat Pemula"  و فيه كان أمر أن يقرأ اآليات
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هذه التمرينة، يكّمل مث أعطى بيان يف جدول. يف 
و  كيفية تطبيق القواعد يف العامل احلقيقي  عن بإرشاد

بكان التمرينات يف هذا الكتاب فسيساهل الطالب يف 
 الطالب طبيقبية و ميكن أن يفهم تعليم اللغة العر 

 .القواعد يف العامل احلقيقي

و  النحوعلى تعلم  يضغط املادة يف هذا الكتاب
نظام و  طريقةهي  ، ومنهجيباستخدام طريقة  الصرف

برنامج تعليم اللغة العربية اليت سهل و جدب و عملّي 
و فرّح، الذي قابل لتعليم جلميع حلقة. حيث طريقة 

ترمجة  عمل من نظرية و توجية ماهرر قدم أكث يمنهج
القرآن و احلديث و تسّلط على الكتب التقليدية 
للعلماء و قادرة على قراءة و فهم اجمللة و اجلريدة و 
األخبار العربية. كل حلقة ممكن التعليم هذا املنهج، هلم 

دف اهلألن  يريد أن تعلم القرآن و احلديث أو اآلخره.
ب االقرآن واحلديث والكت ترمجة هي ماهرةهذا الكتاب 

املواد ب، فإن تقدمي املواد يف هذا الكتاب يتوافق لتقليديةا
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 الصرفو  النحوحتتوي على  هاملواد يعين الذي يضغط
 من آيات القرآن. اتتمرينب

 اللغة القواعد ةتقدمي املادة يعين توصيل ماد
 ئر القإىل اترتيبها  جتميعها و ية اليت مت حتديدها وبو الرت 

 ئر القلميكن قراءهتا  لكيمن خالل صفحات الكتاب، 
أو الطالب. جيب أن تكون طريقة التقدمي التواصل 

تواصل، ألن اليف هذا الكتاب  تقدميللقارئ. طريقة ال
مستوى قدرة  اجلوانب املشددة، وبهذا الكتاب يوافق 

وفًقا ألهداف التعلم. حبيث هذا الكتاب  و طالبال
 .األساسية طالبلل وءقر م

بسيطة  تقدمي يستخدمجيب أن  ،وادامليف تقدمي 
لكن  و هجة.للادقيقة للغاية وتسمح بظهور عناصر  و

 .كن من ظهور عناصر اللهجةمميف هذا الكتاب، مل 
ماهرة ترمجة القرآن و  وفًقا ألهداف هذا الكتاب، أي

احلديث و تسّلط على الكتب التقليدية للعلماء و قادرة 
 اجمللة و اجلريدة و األخبار العربية،على قراءة و فهم 

 الصرف و النحو قواعد توي علىهذا الكتاب حيف
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 ممكنمن اآليات القرآن حبيث ال  اتتمرينبطبقة امل
 بظهور عناصر هلجة العربية.

 معايري تقدمي املواد 2.3اجلدول 
 نمرةال التقييس نعم ال

 1 مناسبة شكل التقدمي بقدرة الطالب √ 

 √ 

التقدمي بشكل التقدمي  مناسبة شكل
 2 يف قواعد اللغة العربية

 3 مناسبة تقدمي املواد مببدأ البساطة √ 

 √ 

االستخدام  بدليلتقدمي املواد تكّمل 
 2 يف عامل احلقيقية 

 5 مناسبة تقدمي املواد باملواد املؤكدة √ 
 6 يف تقدمي املواد التواصلوجود  √ 

 √ 

ا، و بسيط جيب أن يكون العرض
 7 اللهجات دقيقا، و يسمح لظهور

√  
يكون احلوار الفعال، و املشاركة، و 

 4 موضوع الفعلي
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 Belajar Nahwu Shorof" يف الكتاب املواد تقدمي

Sambil Ngaji: Program Kilat Menguasai Bahasa 

Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat Pemula" 
ستخدم ي. فاضلةإجراء امل السياقية و ءستخدم إجراي

ستخدم إجراء ي التعريف. وب شرحها إجراء السياقية ألن
و هو اللغة  ملتعلمااللغة األوىل ب مكتوبألن  فاضلةامل

 واد الكتاب.املفهم لهل الطالب ايس اإلندونيسية الذي

 تقدمي دفاتري املذكورة أنال البيان و استناًدا إىلو 
هذا تقدمي اليف هذا الكتاب جيًدا، ألن جانب  املواد

الكتاب كامل متاًما باستثناء أنه ال يوجد حوار يف هذا 
 ذا الكتاب شديدة الكثافة.يف ه هااملواد الكتاب و

 هل الطالباسيس ة اليتاإلندونيسي ته اللغةستخدم اللغي
وسيلة   هفي و يستخدم تقدمي املواداملواد الكتاب.  فهم يف

هم ليساهل الفألوانًا تركيز املواد  اءعطكما جدول و إ
 الطالب على املادة التعلم.
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 تكرار المواد ﴾د﴿

كتاب الؤلف ماختذها اليت هو خطوة  تكرار املواد
يف   الطالب من فهم املواد املقدمةمكن تي حيت درسيامل

ر تكراوية جاهزة لالستخدام. يقسم ماجكي كفاءة اللغ
ربع املهارات اللغوية املواد على أربعة أنواع اليت تناسب بأ

 اإلستماع و الكالم و القراءة و الكتابة.و هي: 
تكرار املواد جيدا إذا  (Mackey)اجكي رأى مل

الشحذ لتسريع عملية استيعاب، و  اساليبم يستخد
التكرار مناسب، و يستخدام  اساليبيستخدام 

التدريبات متنوعة، و مواد اليت تذكر للمواد املقدمة يف 
هناية كل وحدة دراسية، و املواد عن التكرار يؤد الطالب 
سعيدا، و اسرتخاء و حيكا، و تستخدم طريقة املرطبات 
مثل الفكاهة و النوادر، و مناذج أخرى مثل شحذ 

و استمارة التقييم يف  الغناء، قراءة الشعر و املسرحية،
هناية كل وحدة، و أنشطة إضافية للطالب مثل 
الواجبات املنزلية، و التدريبات املوجودة مصمصة بشكل 
جيد، و تكون التدريبات جزء الذي جيب أن يتعلم، و 
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و البيانه هو كما  ممارسة كثيفة جدا وجعل الطالب ملال.
 يلي: 

 الشحذ األكثر شيوعا اإلستخدم هو اساليب
التدريب بصفة تكرر املواد و كثري اإلنتاج. تدريب تكرر 
املادة هو التدريب اإلستماع و القراءة، و هو تدريب  
كثري اإلنتاج هو الرتيب الكالم و الكتابة. تدريب 
الكالم و الكتابة املكثف هو تدريب تكّلم بصفة ظاهر. 
هذه املواد جيب ان حتصل على اجلزء األكثر يف الكتاب 

 القراءة و اتتوي التمرينحيب االكت هذا 155لتعليم.اللغة ا
 كما يلي:  .الكتابة

Bacalah potongan ayat-ayat di bawah ini, 

kemudian berilah keterangan pada kolom 

sebelah kirinya sesuai contoh! 

Menentukan isim karena Ber-tanwin (An, In, Un) 

 ُهًدى

: adalah isim 

karena ber-

tanwin 

َذِلَك الِكَتاُب اَل َرْيَب ِفْيِه 
 لِْلُمتَِّقنْيَ  ُهًدى

                                                           

 Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyusunan) ،نور هادي155 

Buku Pelajaran Bahasa، 203. 
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 ......................... : َسَواءٌ 
َعَلْيِهْم  َسَواء  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا 

 أأْنَذْرتَرُهمْ 

 ......................... : َمرَاءٌ 
فَرزَاَدُهُم اهللُ  َمَرض  يف قُرُلوهِبِْم 

 َمَرًضا

 ........................ : َعَذاب
مبَا َكانُوا  َعَذاب  أَلِْيم  َو هَلُْم 
 َيْكِذبُونَ 

 نَارًاَمثَرَلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَرْوَقَد  ....................... : نَارًا

 

يف هذا  التدريباتات هي واحد من هذه التدريب
القراءة  التدريباتعلى الكتاب اليت يصور الشكل مترينات 

فيه كان أمر أن يقرأ اآليات مث يف هذا الكتاب.  الكتابة و
يف هذا  التدريباتأعطى بيان يف جدول. و غري ذالك، 

الكتاب كما تعّرف اآليات و اإلسم و الفعل، مث حتليل 
اآليات القرآن، و حيفظ اآليات القرآن و مفردات، و  

 ترجم اآليات القرآن، و غري ذلك.
ألن اهلدف  أهداف التعلم،ب متريناتهذه  يناسب

يات باآل يبحث على النحو الصرفيف هذا الكتاب 
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قرأ يأن  منها: أمرالكتاب هذا القراءة يف  اتالقرآن. مترين
 نهامالكتابة التدريبات  مث ريف،صتقرء ي آيات القرآن، و

 االسمترمجة الكلمة  يف اآليات القرآن، و سمحتديد اال
تدريبات يف هذا . ةكلمريف التصو يات القرآن، اآليف 

مللل، مثل ا ال و ةديعل الطالب سعجي اليت متنوع الكتاب
 باستخدام األغاين. ريفاملفردة و تصحتفيظ أن مترين 

أو يف كل  البابيف كل  التدريباتهذه  موجودة
، توجد تعليم أو هناية الكتاب كل هناية  يف جتماع، واال

 برتتفع إىلتخرج ستخدم المتحان املي أمثالت اليت
 متحان، توجد أسئلة ااتمترين تلك يف .مستوى التايل

 و شفهي. حتريري
 يف هذا الكتاب بشكل جيد، التدريباتتصميم 

ليس  و سمتُعطى اجلمل ألوانًا للتمييز بني اإل مسألة
كل سؤال. يف  ، و إرشادات أيضا ولجد كان  و ،مساإل

كثري، ألنه  و تظّ يف هذا الكتاب مك التدريباتإنه جمرد 
يف الواقع الغرض من هذا الكتاب هو أكثر عملية، لذلك 

لكن و . التدريباتحيتوي هذا الكتاب على العديد من 
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 تهااملساف ة وتظكيف هذا الكتاب شديدة امل التدريبات
 .ممال منضور إىل أناآلخر  و التدريباتقريبة جًدا بني 

ملساعدة الطالب على  وسيلةهو  املواد التكرار
يف اللغة احلقيقية،  هتعلم مت الذي قواعدممارسة أو تطبيق 

 Belajar"كتاب ال. يف مهارات اللغةأربعة ب و تنوعه

Nahwu Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat  

Menguasai Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk 

Tingkat Pemula و مهارة  كتابةال مهارة" أكثر إىل
الكتاب هذا األهداف يف  و طريقةالب وفق. ألنه يلقراءةا

النظرية  إىل بالنسبة تمريناتال ممارسة و إىلأكثر  الذي
 القرآن و ةترمج طالب يفلهو ماهرة ا هحيث هدف
 ية.تقليدالكتب ال احلديث و

 
 معايري تكرار املواد 2.2اجلدول 

 نمرةال التقييس نعم ال

 √ 
الشحذ لتسريع  ة اساليبممستخد

 1 عملية استيعاب
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 2 ناسباملتكرار ال ة اساليبممستخد √ 

 3 ة مترينات املتنوعةممستخد √ 

 √ 

للمواد املقدمة مواد اليت تذكر قد يكون 
 دراسيةيف هناية كل 

2 

 √ 

يؤد املواد عن التكرار الطالب سعيدا، 
 5 و حيكا ،و اسرتخاء

√  
طريقة املرطبات مثل الفكاهة  ةستخدمم

 6 و النوادر

 √ 

مناذج أخرى مثل شحذ قد يكون 
 قراءة الشعر و املسرحيةو الغناء، 

7 

 4 الفصلاستمارة التقييم يف هناية كل  √ 
 2 للطالب املنزلية اعطاء الواجيب  √

 10 بشكل جيد يصم التمرينات املوجودة √ 
 11 موجودة قد تكون زيادة التمرينات  √ 

 √ 
جعل الطالب  كثيفة جدا و  مترينات

 ملال
12 
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 يف املواد تكراردفاتري ال البيان و هذهو بناء على 
 :Belajar Nahwu Shorof Sambil Ngaji كتاب"ال

Program Kilat  Menguasai Bahasa Arab Metode 

Manhaji Untuk Tingkat Pemula  "إال أنه ال  ، جيًدا
الكتاب  هذا يف  نريمت و مرطباتطريقة يوجد استخدام 

 .جعل الطالب ملال حىت كثيفة جدا
 Belajar Nahwu Shorof Sambil حتليل الكتاب "

Ngaji: Program Kilat  Menguasai Bahasa Arab 

Metode Manhaji Untuk Tingkat Pemula تأليف "
طوة اخل فان (Mackey)ماجكي نظرية جوكو نورسييو ب

أم  يستحق و يقدمإذا كان الكتاب  الية هي حتديد ماتال
 كيجنظرية ما و استنادا إىل. عملية التعلمال يف 

(Mackey) و ،تقدميال و ،جالتدرّ  و ،وانب االختيارجب 
 Belajar Nahwu Shorof"اد الكتابو امل من تكرارال

Sambil Ngaji: Program Kilat  Menguasai Bahasa 

Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat Pemula تأليف "
 جيدة. جوكو نورسييو
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 الباب الخامس
 االختتام

 نتائج البحث ﴾أ﴿

بناء على عرض البيانات و حتليلها يف األبواب 
 املضية. فاستنبطت الباحثة نتيجة البحث فيما يلي:

كان إختيار املواد هلذا الكتاب جيدا. املواد يناسب  (1
و طول أهداف الكتاب و القدرة األولية للطالب 

 .الوقت للتعّلم و عوامل ميكن تعلمها
خطوتني رئيسيتني يعين هلذا الكتاب يناسب  تدرّج املواد (2

و  مبادئ التوحيدالتجمع، يناسب رتتيب. التجمع و ال
مبدأ علم  التباين و الشدة. و أما الرتتيب، يناسب

ىل اخلاص و من عام إالالتعليم من  ، و ذلكنفسال
البسيط إىل املعقد، إال أهنا مل تناسب مراحل إكتساب 

 اللغة.
درجة القدرة للطالب.  الكتاب ذاهل املواد تقدمييناسب  (3

 .فاضلةإجراء امل ة والسياق ءإجرا املواد تقدمي ستخدمي و
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املواد تستخدم اللغة اإلندونيسية فيها جداول ملونة 
  حيث تسهل الطالب إىل فهم املواد.

 و كتابةال يف تدريبات يتمثل كتابال ذاتكرار املواد هل (2
أكثر من الغري. و كانت التدريبات تناسب قدرة  القراءة

 .قد يؤدي إىل امللل للطالب إىل أهنا الطالب
 اإلقتراحات ﴾ب﴿

 ات و اآلخر يعطي الوترية، ألن تمرينالبني و األحسن  (1
 تهااملساف ة وتظكيف هذا الكتاب شديدة امل اتالتمارين

 .ممال منضور إىل أناآلخر  و اتقريبة جًدا بني التمرين
املؤلف يعطي أمثلة البسيطة قبل أمثلة  ألحسنو ا (2

 الطويلة ليساهل الطالب يف الفهم التعليم.
 تنظيمها. كتابة و تنظيم اجلملة ميكن إعادة (3

 



 

 قائمة المراجع
 

 المراجع العربية .أ

حتليل الكتاب العربية يف املدرسة  .نديكا، أسفريانساه
اإلبتدائية بالقسم اخلامس للشيخ الدين، خالد 
الكاف و جالل سيوطي )حبسب اإلختيار، التدرج، 

 ةالبحث العلمي: اجلامع .العرض، و تكرار املواد(
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تعليم األسس العامة ملناهج تعليم  .رشدي أمحد طعيمة،
 .5111القاهرة: دار الفكر العرىب،  .اللغة العربية

مصر:  تعليم اللغة لغري الناطقني هبا..                
منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و 

 .0191الثقافة، 
مصر  .جامع الدروس اللغة العربية .مصطفى، الغاليني

 .5119، مكتبة الشورق الذولية: اجلديدة



 

أسس إعداد الغاىل، ناصر عبد اهلل و عبد احلميد عبد اهلل. 
. دار الكتب لتعليمية لغري الناطقني بالرتبية

 .0110االعتصام، 
حتليل الكتاب التعليمي "مفتاح الطالب" مارشودي. 

لطالب الصف العاشر باملدرسة العالية اإلسالمية 
البحث العلمي: اجلامعق  .منتهىتأليف طهى 

 .5107، فونوروغواإلسالمية احلكومية 
 

 المراجع األجنبية  .ب
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Arab: Analisa Text Book Bahasa Arab .
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 Penulisan Buku و توين فرانسيسكا.مشس الدين  ،أشرايف

Teks Bahasa Arab . ،5102يوغياكارتا: أومباك. 
. Instrumen Perangkat Pembelajaran .سعد أكرب،

 .5102، رمياجا روسداكاريا: باندونج
 Research Design: Pendekatan جوهن و. جرسول،

Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed  . :يوغياكارتا
 .5102فوستاكا فيالجار، 

 Menyusun Modul “Bahan Ajar Untuk Persiapan.داربنطا

Guru dalam Mengajar”.  ميديا، يوغياكارتا: غايا
5102. 

 حتليل الكتاب املدرسيرمضانزي، حممد خليد. 
"Memahami Al-Qur’an dengan Metode Manhaji 

Jilid 1" البحث العلمي: . حملمد الناس عدنان
 .5102رتا، سوراكا حممدية ةاجلامع

. Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif زوحلانان.
 .5102كارتا: راجا غرافيندو، جا 

. Metode Penelitian Kepustakaan .زيد، ميستيكا
 .5119جاكارتا: ياياسان اوبور إيندونيسييا، 



 

 Analisis Buku Ajar “Manhaji 5 Hari Mahir سولنداري.

Bahasa Al-Qur’an Tingkat Pemula” Karya Joko 

Nursiyo .مية اإلسال ةالبحث العلمي: اجلامع
 .5102احلكومية يوغياكارتا، 

. Penulisan Buku Teks Pelajaran .سيتيفو، ب. ف

 .5102، رمياجا روسداكاريا: باندونج
 Metodologi Penelitian عفيف الدين و بيين امحد سايباين.

Kualitatif ،5105. باندونج: فوستاكا سيتييا. 
 Analisis Isi: Pengantar Teori  .كالوس كريفيندوف،

dan Metodologi  :راجاوايل فريس، )جاكارتا
0110.) 

 :Pembelajaran Bahasa Arab و آخرون.عبد  ،احلميد

Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media . ماالنج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية
 .5119 ماالنج،

 Menyusun Buku Ajar و عبد احلميد.عبد اهلل  ،الغلى

Bahasa Arab . ،5105فادانج: أكادميييا فريماتا. 



 

 Media Pembelajaran Bahasa .الرشيد، عبد الوهاب

Arab . ،ماالنج: اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
5111. 

 Analisis Buku Ajar” Memahami حممد خليد رمضانزي.

Al-Qur’an dengan Metode Manhaji Jilid 

1”Karya Muhammad Anas Adnan . البحث
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