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 مستخلص
 

يف الباب يعتمد ىذا البحث الوصفي التحليلي يف مصادر بياانتو على الكتاب 
 5ا ىمالاليت أ، كيتم حصوؿ البياانت عن طريق ربليل نتائج االستبانة ك مكوانهتا 

 من شعب ـبتلفة يف جامعةطالبا )طبسة كثالثوف(  35أنفار من اؼبدرسُت ك )طبسة( 
من  كمالحظتهم. كمن أدكات البحث بنود االستبانة تولونج أجونج اإلسالمية اغبكومية

 .كدراسة مكتبية اؼبستبينوفالباحث ك  تعليقات اقًتحها فيو
% من صفحات الكتاب أبمس اغباجة إىل 55تشَت نتائج البحث إىل أف 

يف االستبانة   مسطالب للعينات اػبمعدؿ الإصالح الطباعة كاألخطاء اإلمالئية، ك 
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. كبعد متدينأك 2،36969أك جيد، بينما معدؿ اؼبدرسُت ؽبا يساكم 2،6986يساكل 
 أك جيد. يبدك أف درجة اعبودة للكتاب يسَت 2،53اعبمع بينهما يساكل اؼبعدؿ 

، لذا كراءىا مالحظات ىامة ربتاج إىل أف يعتٍت هبا ان ككاد أف يكوف متدني جدا كخفيف
 .برد الفعل يهمها األمر كيتصرؼ من

 الكتاب اؼبدرسي ،اؼبقرر، ربليل، كتاب تعليم اللغة العربية ية:ساسالكلمات األ
 

 

 مقدمة .أ 

شهد العامل اليـو ؿباكالت تشمل ربسُت نوعية اغبياة كتصليحها كإصالحها 
 بكل معٌت الكلمة، منها تصليح يف قطاع الًتبية. 

إىل حُت كمن خاللو يتقدـ اإلنساف كحياهتا، فمن يتغَت متطلبات اغبياة من حُت 
الوظيفة الكردية أف يقـو خليفة هللا يف األرض بتتطور اغبياة حىت تتمكن من مواكبة مسَتة 

 الزمن السريعة لتعلو كلمة هللا كيرم الناس آايتو يف اآلفاؽ.
الشك أف إعداد الكتاب ليس سهال كىذا العمل ال يتوقف دبجرد طبعتها 

من مؤسسات الطباعة سواء أكانت رظبية أك أىلية. كلكن إسباـ العمل يصبح مؤسسة 
 مرغواب بعد كل إصالح العاملُت بو كمطالعة خرباء لو كأجرم من كل سنة على األقل.

من اؼبعلـو أف منهج الكتاب جيب أف يتساير مع متطلبات الزمن اليت تزداد 
ء توفر الكتاب اؼبقرر يف مؤسسات كتطور كتتغَت من كقت آلخر، ىكذا يبدك أف من أدا

 تربوية حيتاج إىل عملية التصليح اؼبستمرة.
نجاح التعلم كالتعليم ما يتعلق ابؼبعلم ك اؼبتعلم كمنها ما من العناصر األساسية ل

يتعلق إبدارة التعليم كمنها ما لو عالقة بكتاب الطالب اؼبقرر، يعترب الكتاب اؼبقرر أحد 
 .3لية تعليمية خاصة يف الفصوؿ اللغويةالعناصر األساسية يف عم

                                                             
3
 Immanuel.  The Role of Material In a Language Classroom, Anti Essays, 

(http://www.antiessays.com/free-essays/65043.html,  accessed on October 8, 2014) 
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يف أتليف الكتاب اؼبقرر يف إندكنيسيا يتم إعداد الكتب من قبل عبنة من عباف 
يف مؤسسات تعليمية عينتها اغبكومة على اختالؼ مراحل التعليم. جيب أف حيتول ذلك 

( يف مدارس كجامعات يف إندكنيسيا دبوجب الدستور textbookالكتاب اؼبقرر )
يف الفصل األكؿ كالبند الثالث كما جيب أف يتصف  2008عاـ  2اعبمهورم رقم 

دبواصفات جودة الكتاب اؼبقرر حسب دليل تطوير اؼبواد الدراسية ربت إشراؼ كزارة 
(  Undang-Undangالًتبية الوطنية. زايدة على ذلك للمرحلة اعبامعية  أصدر قانوف ) 

دبوجب ( otonomi kampus)  تنظم اإلشراؼ على ذاتية اعبامعات 2012عاـ  12رقم 
الوطنية، يتم استمرار ربليل الكتاب اؼبقرر يف إطار الضماف عبودتو،   قرارات كزارة الًتبية

حىت يتباين مزااي الكتاب كمآخذىا كيتم تقومي الكتاب كتصليح ما يليق منو للطالب يف 
 قبلة.سنوات م

يستشكل الباحث يف حبثو ك يطرح سؤالو البحثي عن كتاب العربية للجامعة 
ما مدل مناسبة كتاب العربية للجامعة ُت أكؽبما، يتضمن السؤال 2012الثاين طباعة  
ما مدل اغباجة كاثنيهما  ابلنسبة ؼبواصفات الكتاب اؼبقرر اعبيد؟2012الثاين طباعة 

 إىل تصويبات يف ىذا الكتاب  ؟
ديكن القوؿ أف الكتاب معلم صامت لطلبة يرجعوف إليو مىت يشاءكا. بواسطة 
الكتاب يتمكن الدارس مطالعة اؼبادة اؼبوضوعة للدرس بصورة منفردة، كبتحليل الكتاب 
ديكن االطالع على آراء اؼبدرسُت كاؼبدرسات يف تدرُّج التعليم بشكل منتظم كيف كيفية 

مث يتحسن التعليم كينمي مهارة القراءة كزبف تكلفة التعامل مع الكتاب اؼبدرسي كمن 
 .4الدرس

ؽبذه األمهيات يريد الباحث أف يعلم بعض اؼبعايَت اؼبوجودة إلعداد الكتب 
 اؼبقررة اؼبقبوؿ كيدرؾ مدل تطبيقها يف إعداد كتاب يف تعّلم ك تعليم اللغة العربية. 

                                                             

 .2014أكتوبر  23مت االطالع على اؼبوقع   http://www.igp.edu.dz/forum.php?action=view&id=709انظر    4 
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كما يريد الباحث أف يكوف ؽبذا البحث اؼبتواضع إصالحات تساعد اعبامعة 
يف ترقية مستول الطالب بشكل استمرارم إذ متطلبات كمناسبات الزمن زبتلف من 

 حُت إىل حُت كمن ؾبتمع إىل ؾبتمع. 

الذم يريده الباحث دراستها يف ىذا الصدد يستعملو الطالب  الكتاب اؼبقرر
يف جامعة تولونج أكونج  2015-2014سي األكؿ للعاـ اعبامعي من يف الفصل الدرا
 اإٍلسالمية اغبكومية.

يف ىذا اإلطار يرغب الباحث يف مطالعة الكتاب أىدافو التعليمية كؿبتواه 
كسبريناتو ككاجباتو كموضوعاتو كتصميماتو كيوّد الباحث الًتكيز أكثر يف دراستو يف 

دار قلة التصويبات فيو حيث يرجى ربسُت اإلصمالحظة الواقع ك معاعبة االستبانة ك 
 كالطبعة اعبديدة للدارسُت لو.

البحث عن مناسبة كتاٍب من كتب  ربليل الكتاب ىويعٍت الباحث أف  
 صُت هبا.صحسب معايَت أكمواصفات مقبولة لدل اؼبتخ
كىو كتاب   2013ىو منشور  2012العربية للجامعة اعبزء الثاين طباعة 

يدرسها طالب السنة الثانية يف جامعة تولونج أجونج اإلسالمية  الطالب كاؼبدرس
اغبكومية  يف الفصل الدراسي األكؿ، كىذا الكتاب يدرسو الطالب بعد كتاب العربية 

 للجامعة اعبزء األكؿ يف اؼبرحلة الثانية يف السنة األكىل.
دة اؼبعينة الكتاب اؼبقرر ىو كتاب ؼبادة من مواد دراسية أعّده من اؼبدرسُت للما

يف جامعتهم كيدرسو كل طالب فبن ينتسب إىل ىذه اعبامعة كتعاكف معها، كدعمتها 
 اعبامعة دعما ماليان للنشر كالتوزيع كالطباعة.

 اإلطار النظري .ب 

 التحليل والكتاب ادلقررادلبحث األول :  -0

 حياكؿ الباحث يف ىذا الصدد إنشاء اؼببادئ األساسي لبناء نظرية البحث.
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طبس معاين، منها  analisisيف معجم اللغة اإلندكنيسية لكلمة )ربليل( أك 
التحقيق كاالطالع على اغبقائق الواقعة أسباهبا، كالتقسيم كالتصفية كالتصنيف، كتعٍت 

 العرض بعد الدراسة اعبادة، كتعٍت البحث عن حل اؼبشكالت .
اب لو إف ربليل يف كت Tomlinsonكيف ربليل الكتاب اؼبقرر أشار توملنسوف 

الكتاب اؼبقرر ىو ؿباكلة للبحث عن مستول كقيمة اؼبواد التعليمية يف كتاب مقرر. يدرؾ 
من ىذا التعريف أف ربليل الكتاب ىو عبارة عن مرحلة يف إجراءات  التقييس كالتقومي 

 لكتاٍب .
ف شبة آراء ػبرباء التعليم تتعلق ابلتعريف عن الكتاب اؼبقرر. أشار توملينسوف أ

الكتاب اؼبقرر ىو كتاب يستعمل يف مادة معينة كىي كتاب ذك معيار أعّدىا عدد من 
قدـ تعريفان آخر حيث أهنا  Chalfeeك تشايلفي   Chambillsاػبرباء . كبينما تشانبيلس 

 كسائل التعليم اإلضايف للطالب تعينهم يف دراسة اؼبادة كاستيعاهبا أكثر .
كتاب اؼبقرر فيو اطالع كعرض كتصفية ديكن االستخالص أف يف ربليل ال

ؼبادة من مواد دراسية من قبل خرباء ـبتصُت كيتم إعداد  الكتاب اليت  كتصنيف كربقيق
 مواصفات كاضحة كمعايَت مقبولة. تتكوف من اؼبواد حسب

 أمهية الكتاب ادلقرر:  ادلبحث الثاين -2

جدير ابلذكر أف للكتاب اؼبقرر دكر ىاـ يف عملية التعلم كالتعليم حيث ديد 
اؼبدرسُت كيزكدىم مزيدا من تعليمات كإرشادات يف ربقيق أىداؼ التعليم. بعبارة أخرل 
إف الكتاب من أىم عنصر يدعم عملية التعلم كالتعليم يف ربقيق أىداؼ التعليم. أشار 

5ابمونكاس 
Pamungkas   الكتاب اؼبقرر ىو من كسائل التعليم اؼبستعمل يف  كقاؿ إف

عملية التدريس ىي كتوبة ك مرتبة. حيتاج اؼبدرس كالطالب على حد سواء إىل دليل 
  يسًتشده يف عملية التعليم  أماـ الصف. لذا كاف الكتاب مصدرا أساسيا.

 مواصفات الكتاب ادلقرر اجليدادلبحث الثالث :  -3

                                                             
5    D.A Pamungkas, The Quality if English Textbook used by Intenational Standart Junior High 

School. Unpublished Thesis, English Departement. Faculty of Letters.(State University of Malang, 

2010),23.s 
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 يدمواصفات الكتاب اؼبقرر اعب
جيب من استيعاب كإدراؾ مبادئ التقومي يف ربليل الكتب اؼبدرسي بشكل عاـ،   

 كبصرىا إىل مراعة العالقات كاؼببادئ األربع  التالية:
 عالقة التعليم ابألىداؼ اؼبنشودة -

 قضااي لغوية -

 حاجة الدارسُت -

 العالقة بُت اللغة كالتعليم كالدارس. -

)ستة عشر( نقاط يف تطوير اؼبواد  Tomlinson 16فيما هتّم ىذا النوع من البحث لػ 
 : 6التعليم اللغوية حيث جيب أف تكوف مواد الكتاب كما تلي

مثَتة كمنشطة لركح الدراسة كاالستثمار  .أ 
 لدل الطلبة

 طالعها الطالب قبل الدخوؿ إىل الصف .ب 

  مثَتة كجذابة للدراسة لدل الطالب .ج 

 تعُت الطالب يف تطوير الثقة بنفسو .د 

 أكثر الًتكيزات اؼبطلوبةتناسب  .ق 

تتيح للطالب فرصة لالستخداـ اللغة  .ك 
 ابلضبط

 ربتوم على جوانب سبتاز بو اللغة  .ز 

تعطيهم ؾباال يف تعلم لغة اؽبدؼ لغرض  .ح 
 االتصاؿ

يهتم كيراعي أسلوب الطالب الدراسية  .ط 
 اؼبختلفة من كاحد إىل آخر

تعطي مزيدا من إمكانية الدراسة  .م 
 للطالب

دراستهم  توفر كتسهل الطالب يف .ؾ 
 الذايت

 ال تراقب بشدة على سبرينات الدارسُت  .ؿ 

جيب أف تعطي الطالب فرصة للتغذية  .ـ 
 الرجعية 

سبكن ربصيل الدراسة أكثر دبزيد من  .ف 
مشاركة الطالب اؼبعرفية كالوجدانية 
كاؼبهينية لنشاط اؼبخ اليمُت كاؼبخ 

 الشماؿ 

هتتم إبجيابيات نوع التعليم كتراعي  .س 
 الفركؽ الفردية

 مرحلة الصمت يف بداية الدرستعطي  .ع 
                                                             

6
    Brian Tomlinson , (ed). Materials Development in Language Teaching. (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998.), 7-21. 
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  الرسم البياين اآليت : يفكسيتباين ىذا البحث 

 ( 0الرسم البياين رقم : ) 
 خريطة األفكار يف ربيليل الكتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف ربليل الكتاب  (Greene & Petty) جريٍت ك ابيترأم يسر الباحث طرح   
 : 7اؼبقرر عشر مواصفات

 أف يكوف الكتاب رائع كجذاب لدل الدارسُت. -1

 يدفعهم لدراستو كمطالعتو.أف أيخذ أبيدم الدارسُت ك  -2

 أف حيتول صور كرسـو يعجب دارسيو كينتفعوف منو -3

 أف يراعي جوانب لغوية تناسب كمستول دارسيو. -4

أف حيتول على موضوعات ؽبا عالقة كثيقة دبواد تعليمية، فيو تكامل  -5
 بعضها بعضا.

 أف يثَت ك يندمج يف أنشطة دارسيو شخصيا. -6

                                                             
7  See Tarigan H.G. Telaah Buku Teks SMA PINA4443/2SKS/Modul 1-3. ( Jakarta : Karunika, 

2001), 20-21 

 اعبزء الثاين   العربية للجامعةالكتاب اؼبقرر 

 2013كنشر  2012 طباعة

مدل مناسبة الكتاب اؼبقرر ؼبواصفات عبودة 
 اؼبقرر من حيث الكتاب

 تصميم الكتاب مهارات لغوية متارين لغوية
الكتاب  حمتوايت

 ادلقرر
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 ربَت الدارسُت.أف يبتعد عن مفاىيم غَتكاضحة فبا  -7

 أف يكوف لو مواقف كاضحة ك يلتـز هبا. -8

 أف يتيح ؾباال للًتسيخ ك الًتكيز يف قيم للصغار ك للكبار. -9

 أف يراعي الفركؽ الفردية اؼبوجودة لدل دارسيو. -10

ىكذا مواصفات الكتاب اؼبقرر تزيد نقطة فنقطة يف زماف إىل زماف مادامت 
 ها، فيتكامل بعضها عن بعض.مؤسسة تدرس حاجات ؾبتمعها كمستقبل طلبت

 منهج البحث .ج 

يسَت ىذا البحث على منهج التحليل الوصفي، كيتم ربليل ؿبتول الكتاب 
، كال 8اؼبقرر بطريقة التحليل االستقرائي الستكشاؼ اؼبعلومات دكف فرضيات مسبقة

يبحث يف ىذا الصدد عالقة اؼبتغَت بغَتىا من اؼبتغَتات كمن مث ال داعى فيو إىل كياف 
 افًتاضات البحث.

الكتاَب اؼبقرر كجعلو مصدرا أساسيا ؽبذا  حيلل ىذا البحث الوصفي
البحث، ابإلضافة أتيت بياانت البحث من خالؿ أكراؽ االستبانة اؼبوزعة 

 للطالب من قسم اللغة العربية كغَتىا من األقساـ غَت اللغة.

ليت مت توزيعها يف ىذا الصدد يتم معاعبة البياانت احملصولة يف االستبانة ا
غَت أف الذم يلتـز دبلء أكثر الفراغات  طالب كطالبة. 50للطالب البالغ عددىم إىل 

  ,PAI3F, PAI3Gنفرا كىم من صفوؼ ـبتلفة من  35بلغ عدد ىم  يف االستبانة

PBA3B, PS3A, PS3B   ك من طالب سنة التخرجPBA7A  .منهم 
الدراسة اؼبيدانية مالحظاتو كتوزيع كرقة يف طريقة صبع البياانت أعّد الباحث يف 

االستبانة ؽبيئة التدريس لكتاب اؼبقرر اؼبذكور كما أعّد لذلك دراساتو اؼبكتبية من خالؿ 
 مطالعة الواثئق اؼبتاحة.

                                                             
8
 J. Best  & J. Kahn, Research in Education. (Boston: Allyn and Bacon, 1993), 186. 
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أف أداة البحث األساسي يف  Sugionoك سوجيونو  Nasutionأشار انسوتيوف 
أدكات البحث الكيفي ىو الباحث نفسو. من خالؿ دراسات مكتبية كيف استجواب 

 كمقابلة ىيئة التدريس.  
اعتمد الباحث على  ملئ الفراغات اؼبوجودة يف كرقة االستبانة يطرح فيها 

 اؼبدرسوف تعليقاهتم كانطباعاهتم بدال عن مقابلة ىيئة التدريس.
خطوات معاعبة البحث كأسلوب صبع البياانت كربليلها إىل ما يلي  ديكن حصر

: 
توزيع أكراؽ االستبانة للطالب الذم مت حضورىم يف الفصل طبس لقاءات فما  .أ 

فوؽ، لذا من اؼبطلوب أف يكتب اؼبستبُت من السنة الثانية عدد احملاضرات 
 مرت هبم يف درس العربية للجامعة اعبزء الثاين.  

 اؽ ك تصنيفها فبا أمليت أكثر بنودىا كفبا مل ديليها من اؼبستبُت.اختيار األكر  .ب 

 اختيار األكراؽ اليت فيها كثَتا من تعليقات بناءة ؽبذا البحث. .ج 

 .ؼبتابعة اؼبعاعبة Excelنقل اختيارات اؼبستبُت إىل برانمج  .د 

حسب بنود اؼبؤشرات  Average معاعبة اختيارات كحساهبا على نظاـ اؼبعدؿ .ق 
 .إىل بند اؼبائة كىل فالثانية فالثالثة كىكذاالفرعية األ

حسب اؼبؤشرات  Averageمعاعبة اختيارات كحساهبا على نظاـ اؼبعدؿ  .ك 
 .إىل اؼبؤشرة السادسة كعشرين األساسية األكىل فالثانية فالثالثة كىكذا

حسب العينة األكىل  Averageمعاعبة اختيارات كحساهبا على نظاـ اؼبعدؿ  .ز 
 . فالثالثة فالرابعةفالثانية 

 عبميع العينات اػبمس. Averageاغبساب على معادؿ  .ح 

ربويل نتيجة االستجابة من األجوبة إىل األعداد. ىنا قدـ الباحث معايَت   .ط 
 .تعليم اللغة العربية
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 (  1جدكؿ رقم : ) 
 معيار أجوبة االستبانة

 األجوبة عالمات
 مناسب جدا/دائما/ فعاؿ جدا/ رائع جدا 4
 مناسب /أحياف كثَتة/ فعاؿ / رائع 3
 مناسب إىل حد/اندر/ فعاؿ إىل حد/ رائع إىل حد 2
 غَت مناسب/ مل يكن ابؼبرة/ غَت فعاؿ/ غَت رائع 1

 

 تصنيف البياانت إىل ما يلي : .م 

 ( 2جدكؿ رقم : ) 
 تقديرات البياانت

 العالمات التقدير
 4،00   –   3،51   جيد جدان 

 3،50   –   2،51 جيد
 2،50   –   1،51 متدين

 1،50   –   1،00 متدين جدان 
 

 sistem penilaian rata-rataاستعمل الباحث يف ىذا الصدد نظاـ معدؿ أك 
الفرعية كؾبموعة ؼبؤشرات فرعية ؼبؤشرات أسسية  حياسب ؾبموعة مواصفات للمؤشرة

فيعامل كؾبموعة اؼبؤشرات األساسية لعينة كؾبموعة العينات بعضهم مع بعض، 
 الباحث كل من ؾبموعة معاملة اؼبعدؿ.

 حملة عن جامعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية .د 

مت أتسيس اعبمعية اليت تستمر قصتها إىل أف تصبح جامعة مستقلة يف عاـ 
. كاف رجاؿ كبار من علماء تولونج أجونج كما حوؽبا اجتمعوا برائسة كياىي 1966

ك يومئذ كانت عبارة عن صبعية سوانف رضبت  -رضبو هللا–اغباج عارؼ مستقيم 
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يتمنوف أف تكوف للجمعية جامعة إسالمية  -رضبهم هللا-اإلسالمية. كاف ىؤالء الرجاؿ 
 ذات شأف يف مستقبلها.

ىكذا ، SP IAI Singoleksono كانت اعبمعية ظبت ىذه اؼبؤسسة الًتبية بػ 
حصلت اعبمعية مزيدا من االعًتاؼ الرظبي من  1984خالؿ سنتُت تقريبا، مث يف عاـ 

حكومة إندكنيسيا أف تكوف فرعان ؿ عبامعة سوانف أمبيل اإلسالمية اغبكومية يف سورااباي 
Surabaya  .عاصمة كالية جاكل الشرقية إبندكنيسيا. كانت فيها قسم الًتبية اإلسالمية 

فبا يغَت  1997عاـ  11رار رئيس اعبمهورية اإلندكنيسية رقم إىل أف طلع الق
 STAIN Tulungagungمستول اعبامعة جامعة مستقلة كيقاؿ ؽبا

. كقرار رئيس اعبمهورية 9
 IAINعن تغيَت مستول اعبامعة كتدعى بػ  2014عاـ  50اإلندكنيسية رقم 

Tulungagung. 
  

 ادلعلومات عن الكتاب ادلقرر .ه 

اعتقد الباحث أنو البد من عرض الكتاب اؼبقرر الذم يقـو الباحث يف ربليلو 
قبل اػبوض كالدخوؿ يف صميم اؼبوضوع. ىذه ىي الصورة عن عنواف الكتاب ك تليها 

 مواصفات الكتاب: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 11تم االطالع على الموقع    stain-tulungagung.ac.id/profile/sejarah-http://iainانظر    9 
 4112أكتوبر 

http://iain-tulungagung.ac.id/profile/sejarah-stain
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 ( 2الصورة البيانية رقم : ) 
 صورة عن مطلع الكتاب اؼبقرر

  
 

 العربية للجامعة اعبزء الثاين : الكتاب الدراسي عنواف
 عبنة مركز اللغة للدراسات كالتمرينات : فصنّ اؼب

 2013/  2012 : سنة الطباعة / سنة النشر
 STAIN TULUNGAGUNG PRESSاػبامسة /  : / شركة اؼبطبعة رقم الطبعة

 اعبامعة اإلسالمية اغبكومية تولونج أجونج –إندكنيسيا   البلد الذم يدرس فيو: 
 سم من القطع اؼبتوسط 16x  24 : حجم الكتاب كقياسو 
 178آخر الصفحة فيها رقم الصفحة   عدد صفحات الكتاب

 الكتاب جزء كاحد : عدد أجزاء الكتاب
 للسنة الثانية يف الفصل الدراسي األكؿ.  كذلك بعد مادة  : اؼبقرر

                                    Matrikulasi  للجامعة اعبزء األكؿ يف فصلىي السنة األكىل العربيةك 
ال يوجد ابلكتاب أم رسـو توضيحية كصور، كحجم اغبركؼ متوسط، كلغة 
الكتاب فيو اللغة العربية. توجد يف أكؿ الكتاب ؿبتوايت كليس معو ابلطبع فهرس 

 للرسـو كالصور كاػبرائط.
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 البحث .و 

 إعداد ونشر االستبانة -0

يف إعداد االستبانة صبع الباحث كل اؼبواصفات اليت يف اإلطار النظرم كصار 
 عدد الصفحة ؽبا تسع صفحات. 

يريد الباحث من خالؿ االستبانة االطالع على كضع الكتاب كمكانتو كدكره  
يف تدريس عند الدارسُت اللغة العربية بشكل عاـ. كاعتقد الباحث أنو من الكايف أف 

جزاىم هللا –يتم ذلك بتوزيع أكراؽ االستبانة التسع إىل طبسة أشخاص من اؼبدرسُت 
 .-خَت اعبزاء

لالطالع على استجابة الطلبة كىيئة التدريس قاـ الباحث إبعداد بنود 
االستبانة حسب اؼبوعد خططو الباحث من قبل، كما يود الباحث االطالع على 
ؿبتول ىذا الكتاب اعبامعي كجاذبية موضوعاتو كدعم التمارين كالواجبات يف إطار 

وزيع أكراؽ االستبانة من يـو تنمية كفاءة الطالب اللغوية. ابدر الباحث كمساعده بت
اؼبيالدم كمن اؼبستبُت من أتخر يف تسليمها ك إرجاعها،  2014االثنُت شهر آب عاـ 

يدرؾ الباحث أف بنود االستبانة قد ربتاج إىل يـو أك يومُت كلكن منهم أتخر إىل 
 أسبوع فصاعدان. 

 ادلستبني من طالب اجلامعة من صفوف خمتلفة وادلدرسني. -2

اختار الباحث من اؼبستبُت عشوائيا و ء االستبانة من الطالبشارؾ يف مل
من الذين التزموا دبلئ أكثر الفراغات ككل اختيارات اؼبوجودة. بعض ىؤالء من كصلوا 
إىل بوابة سنة التخرج كمنهم من كصلوا إىل السنة الرابعة كالثالثة كالثانية. افًتض الباحث 

كتاب العربية للجامعة اعبزء الثاين طبس   أف اؼبستبُت بسائرىم قد مرت هبم دراسة
 لقاءات على األقل.

من اعبدير ابلذكر أنو مت نشر بعض أكراؽ االستبانة عن طريق اإلنًتنيت أك 
. كأرسل بعض اؼبستبُت منهم عن طريق facebookالشبكة الدكلية كذلك يف فيس بوؾ 

 .Emailإدييل 
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العربية فحسب بل ُجّلهم من خارج ىؤالء الطالب ليسوا من قسم تعليم اللغة 
(  PAI( كالًتبية اإلسالمية )TBI( مثل قسم تعليم اللغة اإلنكليزية )PBAزبصص العربية )

كىذه األظباء   . كجزاىم هللا أحسن اعبزاء( FEBI) من كلية االقتصاد كالتجارة الشرعية
 كما يلي :

 ( 3جدكؿ رقم : ) 

 الطالبمن  أظباء اؼبشاركُت يف ملء االستبانة

 رقم الطالب القيدم أظباء الطالب رمز
الفصل 

 الدراسي/الصفحة
 القسم

 ب 3-البنوؾ الشرعية  28الثالث/  2823133045 دية أيو ؾ 1ط
 ب 3-البنوؾ الشرعية  28الثالث/  2823133043 دكم نور فطراي 2ط
 ب 3-البنوؾ الشرعية  28الثالث/  2823133042 دكم أريستا أكلفا 3ط
 ب 3-البنوؾ الشرعية  28الثالث/  2023133036 ريسكا أرايين دايف 4ط
 ب 3-البنوؾ الشرعية  28الثالث/  2823133051 أيرا مام نوريل.ؼ 5ط
 ب 3-البنوؾ الشرعية  28الثالث/  2823133057 فاطمة ىَتانكايت 6ط
 ب 3-البنوؾ الشرعية  28الثالث/  2823133056 فاطمة حلوا سارم 7ط
 ب 3-اللغة العربية  37الثالث/  2812133047 الرضبة صنور  8ط
 ب 3-اللغة العربية  37الثالث/  2812133063 نوراي خَت النعمة 9ط
 ب 3-اللغة العربية  37الثالث/  2812133049 صّنف لنيل األزكى 10ط
 ؼ3-الًتبية اإلسالمية 26الثالث/ 2811133198 نويف بوراناتسارم 11ط
 ؼ3-الًتبية اإلسالمية 26الثالث/ 2811133215 سبتياان.ففيفيت  12ط
 ؼ3-الًتبية اإلسالمية 26الثالث/ 2811133210 نور االستقامة  13ط
 ؼ3-الًتبية اإلسالمية 26الثالث/ 2811133211 نورايان إيرا رانيت 14ط
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 ؼ3-الًتبية اإلسالمية 26الثالث/ 2811133200 نور فضيلة 15ط
 ؼ3-الًتبية اإلسالمية 26الثالث/ 2811133197 أ نينج تياس فيفي 16ط
 غ3-الًتبية اإلسالمية 26الثالث/ 2811133243 سيدة مرضية 17ط
 غ3-الًتبية اإلسالمية 22الثالث/ 2811133239 سينار اينيت 18ط
 غ3-الًتبية اإلسالمية 22الثالث/ 2811133234 شهر الصادقُت 19ط
 غ3-الًتبية اإلسالمية 22الثالث/ 2811133244 سيدة مصفية الصاغبة 20ط
 ب 3-اللغة العربية  37الثالث/  2812133032 ماريتا فاطموايت 21ط
 ب 3-اللغة العربية  37الثالث/  2812133050 سيدة صاغبة ص. ف 22ط
 ب 3-اللغة العربية  37الثالث/  2812133037 دمحم إحساين 23ط
 ب3-اللغة اإلقبليزية 18الثالث/ 2813133054 إيكا ركضة اعبنة 24ط
 ب3-اللغة اإلقبليزية 18الثالث/ 2813133047 فاطموايت 25ط
 ب3-اللغة اإلقبليزية 18الثالث/ 2813133044 إيفي كوماال سارم 26ط
 ب3-اللغة اإلقبليزية 18الثالث/ 2813133049 ىنيئ ليلة العزيزة 27ط
 ب3-اإلقبليزيةاللغة  18الثالث/ 2813133034 درة فائزة 28ط
 ب3-اللغة اإلقبليزية 18الثالث/ 2813133033 ديتا أيو فوترم ك 29ط
 ب7-اللغة العربية السابع 3212113038 نعمة اػبَتية 30ط
 ب3-اللغة اإلقبليزية 18الثالث/ 2813133035 إيكا أبريلياان 31ط
 ب3-اللغة العربية 37الثالث/ 2812133060 زكية الفتحية 32ط
 ب7-اللغة العربية السابع/ 3212113025 أشرؼ األخيار دمحم 33ط
 ب3-اللغة العربية 37الثالث/ 2812133046 نوران نينجسيو 4 3ط
 ب3-اللغة العربية 37الثالث/ 2812133038 دمحم سراج الدين 35ط
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بعد صبع األكراؽ اػبمسُت، اختار الباحث من الذين أمال، فطلع أف اؼبستبانُت 
طالبا كما  35طالبا غَت أف اؼبلتزمُت دبلء كل اختيارات مل يتجاكز عن  63كصلوا إىل 

 ذكر.

من خالؿ توزيع االستبانة سجل الباحث مالحظاتو اؼبيدانية من استجابة  
 الدارسُت من مدارسة الكتاب اؼبقصود ىنا.

صفحات للطالب  9ديكن االطالع على كرقة االستبانة اليت جيع عددىا 
 ( كرقة االستبانة.  1نفسها، يف ملحق رقم :) كللمدرسُت األسئلة 

( دبؤشراهتا أك دالالهتا اليت زبلتف عددىا من عينة إىل variabel) عينات 5فيها 
نقطة ك عدد مؤشرات  26( إىل  indikatorعينة أخرل فبا يبلغ عدد مؤشرات أساسية )

 سؤاؿ. 97إىل  (sub indikator) فرعية 
( 2كما ديكن االطالع على جدكؿ استجواب الطالب أكالن ، يف ملحق رقم :) 

 عرض االستبانة من االستجواب الطالب. 
 ( 4جدكؿ رقم : ) 

 اؼبدرسُت فكما تلي:من  أظباء اؼبشاركُت يف ملء االستبانة

 بياانت خربة التدريس ادلدرسنيأمساء  رمز
  عامُت تيكا مرضية اؼباجستَت 1د

  سنُت 4 فطاين اؼباجستَتدمحم  2د

  عامُت أضبد فوزاف اؼباجستَت 3د

  سنة أضبد ؿبضر أبو فهر اؼباجستَت 4د

  عامُت أثٌت أندرايين اؼباجستَت 5د

(  3كذلك ديكن االطالع أيضا على استجواب اؼبدرسُت اثنيا يف ملحق رقم ) 
 عرض االستبانة من استجواب اؼبدرسُت.
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 ومناقشتهاحتليل نتيجة االستبانة  -3
 3فػ  2ك  1حاسب الباحث تكرار اختيار الطالب من كل اػبيارات األربع من   

 35. كمن مَثّ صبع الباحث صبيع ىذه التكرار للتأكد من حاصل اجملموعة يكوف 4مث 
 35إىل رقم  1بكليتها. كما حاسب الباحث كل خيارات الطالب من طالب رقم 

 نفرا. 35لية التقسيم على عدد الطالب كصبعها يف عملية اعبمع مث قسمها بعم

عاجل الباحث كقاـ بتحليل االستبانة يف عملية اغبساب يف االستبانة للمدرسُت  
نفسها بطريقة اؼبعدؿ. حيث حياسب الباحث أف جيد معدؿ اؼبؤشرات األساسة كما 

و حياكؿ اغبصوؿ على معدؿ اؼبوشرات الفرعية مث اؼبعدؿ الكلي يف العينات اػبمس بوصف
 معدؿ هنائي. 

  
 مناقشة االستبانة األساسية : -4

 بعداالطالع على نتيجة االستبانة، يبود ما يلي :
 2،67درجة اؼبناسبة بُت أىداؼ الكتاب اؼبقرر كأىداؼ تعليم اللغة العربية   .أ 

)جيدة( حسب معدؿ آراء الطالب؛ بينما اؼبدرسوف  يف ىذه اؼبناسبة معدؿ آراءىم 
 )متدنية(. 2،44)متدنية(، معدؿ آراء اؼبدرسُت كالطلبة صبيعا يف اؼبناسبة  2،2يبلغ 

 2،19يظهر أف معدؿ فعالية اؼبواد كاؼبوضوعات يف الكتاب اؼبقرر على الطالب    .ب 
 2،64)متدنية(  حسب معدؿ آراء اؼبدرسُت،  كحسب معدؿ آراء الطالب 

 )متدينة(. 2،41)جيدة( ؛ بينما معدؿ الفعالية عند اؼبدرسُت كالطالب معان  

)  2،03آراء اؼبدرسُت معدلو مستول تصميم الكتاب اؼبقرر كترتيبو يف اإلعداد عند   .ج 
متدين (، بينما مستول تصميم الكتاب اؼبقرر كترتيبو يف اإلعداد عند آراء الطالب 

)جيد(، أما مستواه عند معدؿ اؼبدرسُت كالطلبة صبعان  2،58يظهر اؼبعدؿ فيو 
 (.2،31فمتدين )
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 2،94يبدك أف معدؿ فعالية اؼبوضوعات يف الكتاب اؼبقرر على عمر الطالب   .د 
)جيد(؛  2،91)جيد( حسب معدؿ آراء اؼبدرسُت،  كحسب معدؿ آراء الطالب 

 )جيد(. 2،92بينما معدؿ الفعالية عند اؼبدرسُت كالطالب معان  

درجة الفعالية بُت كل من تدريبات ككاجبات منزلية على مستول مهارات الطالب   .ق 
آراء )جيدة( ؛ بينما حسب معدؿ  2،69اللغوية حسب معدؿ آراء الطالب  

)متدنية(، معدؿ آراء اؼبدرسُت كالطلبة صبيعا يف اؼبناسبة  2،49اؼبدرسُت  تبلغ 
 )جيدة(. 2،59

 ىناؾ جوانب سبتاز هبا ىذا الكتاب اؼبقرر منها ما يلي :  .ك 

شباف مؤشرات أساسية يرل فيها الطالب كاؼبدرسوف أهنا جيدة كىي من امتيازات ىذا 
ب كمواده أبكضاع الطالب االجتماعية، كعالقة الكتاب اؼبقرر : مناسبة ؿبتول الكتا

تنظيم اؼبواد كؿبتواىا بطلبة اؼبرحلة الثالثة، كإعداد التدريبات يف الكتاب، عالقة 
اؼبوضوعات دبحتواىا يف كل كحدة، ك مناسبة اؼبوضوعات ما تعُت إدراؾ الطالب ك زاد 

قة، فعالية تدريبات ىم كخربهتم، عالقة اؼبوضوعات حباجات الطالب بوصفهم يف اؼبراى
القراءة، فعالية تدريبات الكتابة. ىذه شبانية مؤشرات أساسية تتفق عليها اؼبستبينوف من 

 اؼبدرسُت كالطلبة.

أما مآخذ الكتاب اؼبقرر فمما جيب أف تصلح تصليحان كامالن فيما يتعلق أبمور   .ز 
 اتلية :

 كالكالـ كالقراءة كالكتابة،  تنويع الوسائل التعليمية مرئيا كظبعيا يف مهارات االستماع -

 أف يتم إجراء التعليم كالطلبة يشعركف بسهولة الدرس، -

 مناسبة تصميم الكتاب للمطالعة يف الفصل كخارجو، -

 مناسبة رسـو كصور يف كل كحدات. -
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( 4يف إشارة )   ( يف ملحق رقم : ) كفبا جيب أف تصلح نوعا ما، ديكن االطالع عليو
 (.5كرقم : )

 ميدانيةمالحظات  -5
يشكو بعض الطلبة من خلو الكتاب اؼبقرر من  رسومات أك صور كمن أبيات  

 شعرية كقصص كأنشودة أكمواد أدبية.
كمن الطالب من مل يكتب شيئا يف نقاط تتعلق خبطة الدراسة عمدا، كسجل  

 أهنم مل يعرؼ شيئا عن خطة التدريس.
سبليها من اؼبدرسُت شبة بعض الفراغات مل بعد فحص األكراؽ، فلألسف يبدك 

على مقدمتها فيما يتعلق خبطة التدريس، يبدك أف بعض اؼبدرسُت كالطلبة مل يدركوا كمل 
 .للغة العربية Syllabusخطة اؼبنهج حيصلوا على 

كمن اؼبالحظ أف ىذا الكتاب اؼبقرر لو تدريبات، كمن الطالب من يشَت إىل أف  
تعُت الطلبة بشكل فعلي يف فبارسة اللغة العربية التدريبات مل تكن كثَتة، كمن اليقُت أهنا 

 الكالـ كالقراءة كالكتابة كأما االستماع فعلى قلة.
سجل كثَتا من الطلبة يف مالحظتهم ما يتعلق بضركرة عرض اؼبفردات ككضعها  

يف الكتاب اؼبقرر ؼبساعدهتم يف التعلم الذايت، فمن الباين أف الكتاب اؼبقرر مل يلحق يف 
رد اؼبفردات كقائمتها، بينما من اؼبفردات ما منها عايل اؼبستول كمنهم متدين آخره دبس

اؼبستول. ىذا األمر يهّمهم يف إعداد أنفسهم قبل الدخوؿ إىل الصف على اختالؼ 
 مستواىم.
يبدك أف الكتاب أبمس اغباجة إىل معجم مصغر يطبع كطباعة الكتاب اؼبقرر  

 ة.نفسها أك يلحق الكتاب اؼبقرر مباشر 
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قضية كثرة األخطاء اإلمالئية كسوء الطباعة يعيق حبث الشباب للمفردات يف  
معاجم كقوامس، كالشك أف ىذا األمر يزيد األمر يف مشقة ك حَتة كسلبية الًتصبة قبل 

 االستيعاب.
كسجل من اؼبدرسُت كأشار أف معظم نصوص يف الكتاب اؼبقرر أخذت من  

من الصحف أك اعبرائد كسيلة من كسائل التعليم العربية بُت يديك، كحبذا أف أيخذ 
 اؼبعاصرة إذ ىي أقرب إىل كاقع حياة الطالب اليومية. 

كما سجل من اؼبدرسُت أتخر استالـ الطالب للكتاب اؼبقرر، ىذا دليل قاطع  
 عدـ اىتماـ كعدـ الباؿ حبلوؿ السنة الدراسية اعبديدة.

 الكتاب ادلقرر واحلاجة إىل التصويب  -6
الباحث أنو مر بباحث تصويب قبل سنتُت ؽبذا الكتاب حيث بدأ بدريس حيس 

الكتاب يف اعبامعة كما حيس أف الكتاب طبعتو اعبامعة أكثَت من خس مرات، كمل تزؿ 
الباحث طواؿ ىذه الفًتة كبعد اؼبثابرة  نوعية التصحيح إىل ىذا اغبد، فمن رصد ما أشار

 من كحدة إىل كحدة مالحظات اتلية :كالتصفح للكتاب يف الباب، الحظ الباحث 
 (5جدكؿ رقم  )

 بعض التصويبات فيما قبل الوحدة األكىل
 

 بياانت الصواب اخلطأ السطر الصفحة
V 2 اغبمد هلل ااغبمد هلل  

  القرآف القرأف 2 
  ...كالسالـ ...كالسالـ 3-4 
  آدـ أدـ 3 
  األنبياء النبياء 3 
  إىل ايل 4 
  كإفّ  كإنذ 5 
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  لذلك لذالك 7 
  البحث حبث 9 
  العلمي العلم 10 
  آخر أخر 10 
  األكادمية األكدمية 16 
  إلقاء القاء   
  إسهاـ اسهاـ  
  أف يصححوىا أف يصححواىا  
Vi 6  ...بُت الزكجُت ؟ بُت الزكجُت  
  إىل اىل 17 
Vii 7 اسم اؼبوصوؿ اإلسم اؼبوصل  
  كأخواهتا ... كأخوهتا 12 
  كأخواهتا ... كأخوهتا 14 
  العمل خَت ... عمل خَت... 16 

Viii 9 كالقرآف ... كالقرأف ...  
يظهر أف ىذه الصفحة حافلة بقضية اؽبمزة قطعان ككصالن. ك ال زبلو صفحة ىنا إال  

 فيو مالحظتُت فأكثر.
 ( 6جدكؿ رقم  ) 

 بعض التصويبات يف الوحدة األكىل

  ذات الدين ؟! الدين.ذات  2 2
  ... بذات الدين. ... بذات الدين 6 
  ... يف التعلم. يف التعلم 7 
  ... صحح اػبطأ ! ... صحح اػبطأ. 1 3

  ... يف اغبوار ! ... يف اغبوار. 8 
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 10،11،12،  
13،14 

  تنتهي اعبملة بنقطة أكاخر اعبملة بدكف نقطة

  اؼبتضادتُت! ... اؼبتضادتُت 2 4
  ... كعند الزكجة ! ... كعند الزكجة. 5 
اقًتح الباحث أف مالحظة كبوية تتم بضبط اغبركات، كابلتايل يكوف   5

 اؼبطلوب إسناد األفعاؿ إىل الضمائر مع ضبطها ابلشكل/اغبركات
  اتء اؼبتكلم اتء اؼبتكم 10 
  ... مع زميلك! ... مع زميلك. 6 6
  الزكجُت ؟... بُت  ... بُت الزكجُت 8 7

  ... األسئلة التالية ! ... األسئلة التالية 9 
  ... صصح اػبطأ ! ... صصح اػبطأ. 2 9

  ... خَت كثَت لألسرة ... خَت كثَت الالسرة 4 
  ابختصارعما يلي : ابحتصارعما يلي 9 
  مىت تظهر... مىت بظهر... 14 
  ... أتتياف معا ! ... أتتياف معا. 8 10
... من الكلمات يف  من الصندكؽ ... 10 

 اليسرل!
ال يوجد 
 صندكؽ

 ىكذا يف احملتوايت القاعدة مالحظة كبوية 3 11
  ضع ... ! ضع .... 1 12
 عالمات الًتقيم ... ./... !  1،2،3،4،5،6 
  ابلضمائر بضمائر 7 
  اعبدكؿ جدكؿ 7 
  اآليت األيت 7 
  ابلضمائر بضمائر 8 



Lughawiyyāt: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab                88 

 

  الثانوية الثنوية 9 
  ىي ىى 5 13
  ال أدرل، ال... ال أدرم ... ال 12 
  ... إبذف هللا. ... إبذف هلل. 11 14
 عالمات الًتقيم ... صحح اػبطأ ! ... صحح اػبطأ 11 15
  ... زكجة انصر ... زكجتو انصر 2 16
  ... يلي: ... يلي . 4 
  ... ذلك؟ ... ذالك؟ 5 
ال توجد  ... اؼبناسب يف اليسرل! اؼبناسب من القائمة  11 

 القائمة
 عالمة الًتقيم    18
 عالمات الًتقيم أيضان  كيف العالقة كيف العلقة 3  19
  ىل ربب ىل ذبب 5 
خالية من      20

 مرجع النص
 عالمات الًتقيم    21
  ... كالتعريف..! ... كالتعرؼ 6 22
  الفراغ ... ! الفرغ ... ! 1 23
  ... حامد ؟ حامد...  2 
  ... كالحظ! ... كالحظ. 10 
  اؼبريض اؼبرض 7 24
  القرآف القرأف 14 
  كلمات يف القائمة كلمات القائمة 3 25
  اتصاالن  اتصال 7 26



Lughawiyyāt: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab                89 

 

  تعاىل الزكجات...تعلى 9 
  الزكاج الزكج 13 
  سالمو سالـ 5 27
  الرسوؿ الرسل 9 
  ذلك ذالك 13 
  رسوؿ هللا رسوال هلل 3 28
  ... : )إذا ... ... : إذا ... 3 
  القرآف القرأف 12 30
  اذكرىا! ... اذكرىا 14 
  ... اؼبناسب! ... اؼبناسب 6 31
  ... اؼبناسب! ... اؼبناسب 1 32
  أبو البشر أبو البثر 7 32
 الفراغ مع ضبط الشكل امأل    33
  الفراغات الفرغات 1 34
  أيهااي  ايآيها 7 
  أكِمل اكمل 9 
  ترتفع كربلق ترتفع ربلق 4 35

 صفحة. 30يبدك أف للباحث يف الوحدة األكىل توجد مالحظات كعددىا يف  

 

 

 

 
 ( 7جدكؿ رقم  ) 

 الثانية الوحدةبعض التصوابت يف 

 بياانت الصواب اخلطأ السطر الصفحة
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 ال يذكر مرجع اغبوار    37
  !صحح اػبطأ  صحح اػبطاء 1 38
  مرتبة ! مرتبة 12 

 الًتقيم يف تعليمات األسئلة    48- 39
  الفراغ الفرغ 13 39
  أـ القرل ؟ ...أـ القرل 8 41
  إف شاء هللا إنشاء هللا 10 42
  القرف التاسع قرف التاسع 11 44
  ...إليو، من فضلك ؟ ...إليو من فضلك؟ 3 50
  العبارات العبارت 1 53
  اؼبدف الكبَتة الكربةاؼبدف  13 54
  اإلجابة عن األسئلة اإلجابة األسئلة 2 55
  الياابف اليباف 6 
  العمارات العمرت 8 

 

صفحة منها فبا ربتاج إىل  14كيالحظ الباحث يف الوحدة الثانية مالحظات يف  
 التصويب.

 

 

 

 

 

 
 ( 8جدكؿ رقم  ) 

 الوحدة الثالثةبعض التصويبات يف 

 بياانت الصواب اخلطأ السطر الصفحة
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  ابٍت ابٌت 2 74
  فتقديره -إف شاء هللا فتقد  يره-إف شاءهللا 3 

75 76-
1&8 

  اآلداب األداب 1,8,6

  دراسة درس 1 75
  العربية العرابية 2 75
 األحسن سيقّدـ سيقدـ 6 75
  على علي 8 75
 ال توجد القائمة  من القائمة 6 76
  بركاية بركية 11 78
أف فرص التعليم،   7 81

 كانت قليلة
أف فرص التعليم كانت 

 قليلة
 

فأكؿ كلمة نزلت من  12 86
 القرآف، ىي إقرأ.

  ... ىي إقرأ.

ىل أتثرت أكركاب  1 88
 ؟ابلسلُت

ىل أتثرت أكركاب 
 ابؼبسلُت

 

ماذا أخذ العلماء  2 88
 أكركاب عن اؼبسلمُت؟ 

ماذا أخذ علماء 
 أكركاب عن اؼبسلمُت؟

 

  اسم اؼبوصوؿ االسم اؼبوصل 1، 2 91، 90
  ... الذم حيب دينو الرجل الذم جيب دينو 11 90
  سكنت يف الفندؽ سكنت يف الفندكؽ 12 91
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  ابؼبدرسة اباؼبدرسة 5 93
  ابعبامعات اباعبامعات 7 93
  أهنى أهنا 2 94
  ست كست 10 94
  مث شهادة الدكتوراه مث الشهادة الدكتوراه 14 94
  كالقرآف، كشيء كالقرأف، كشيئ 11 98
  آابئهم اابئهم 9 99
  جامع األزىر اعبامع األزىر 14 99
  ابألركقة اباألركقة 15 99
 ... األ 2 100

 كقاؼ...
  ... األكقاؼ

  األزىر األزىار 3 100
  كثرة كقلة كثرة كقبلة 7 100
   النعيمي 14 100
  ...علماء القرف... ...علماء القرآف ... 15 100
  اغبنبلي اغبمبلي 2 101
  أك اك 6 101
  كانت اؼبدرسة كانت اؼبدراسة 9 101
   كاف اؼبدرسوف خيتاركف 10 101
  مدرستُت من مدارس مدرستُت مدارس 5 103

 صفحة. 17كيف الوحدة الثالثة توجد مالحظات يف  
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 (9جدكؿ رقم  ) 
 الرابعة الوحدةبعض التصويبات يف 

 بياانت الصواب يف اؼبطبوع السطر الصفحة 
  كن متفائال ! كن متفائال 4 106
  إنشائك إنسائك 1 108
  شيء شيئ ىلك 1 111
  زبّرجت زبرج 5 112
  شيء شيئ 12 117
  الغرب الغريب 3 122
  العمل  عمل 9 123
  ماذا تقوؿ ماذايعمل تقوؿ 12 123
كال يعرؼ ىذه النعمة،  1 124

 حيبوفإال 
كال يعرؼ ىذه النعمة 

 إال حيبوف
 

  ىل  يف بيتك شيء؟ ىل  يف بيتك شيئ؟  7 124
  ىذه اؼبدة، رجع ىذه اؼبده، رجع 16 124
  ىذا خَت لك ىذا خَتا لك  1 125
  يقضي يق يقضي 7 127
  درجات درجت 11 130
  كاف السبب كاف السباب 6 131
  آابئهم اابئهم 6 131
  آاثره ااثره 12 131
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  كبذالك كبذالك 11،13 132
  ذلك ذالك 2 133
  ابلتغيَت كالتصرؼ ابلتغيَت التصرؼ 5 133
ال يوضع مرجع    7 133

 النص
  آابئهم اابئهم 13،5 133،134

  اؼباضي اؼبضي 4 134
  حيتاج خيتاج 8 135
  الفراغ القراغ 8 136
  اؼبناسبة اؼبناسب 8 136
  عالمة ة عالمة 5 137
  يومُت/يوماف يومن 2 138
  الفراغ الفرغ 12 138
  كجبة كجبت 15 138
  االبتدائية البتدائية 3 139
  االغًتاب االعًتاب 4 139
  عن النفس من النفس 7 139
  علي ابن أيب طالب علي ابن طالب 5 140

 

 صفحة مالحظات الباحث  يف الوحدة الرابعة. 21كتظهر أيضا يف  
 (10) جدكؿ رقم 
 اػبامسة الوحدةبعض التصويبات يف 
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 بياانت الصواب يف اؼبطبوع السطر الصفحة
  القرآف القرأف 3 142
  األحاديث االحاديث 3 142
  ... قراءة ... قرأة 7 145
  القرآف القرأف 8 145
  البنو إلبنو 12 145
  للفراغات للفراغات 1 146
  دبالحظتكاآلتية  األتية دبال حظتك 1 146
  ذنوبو دنوبو 3 146
  اتوبة نصوح توبتا نصوحا 3 146
  استماعان شديدان  إستماعا شدبدا 5 146
  أكمل اكمل 7 146
  اؼبفعوؿ اؼبطلق مفعوؿ اؼبطلق 7 146
  اجتهادا إجتهدا 1 147
  كم سنة كم ستة 9 147
  ما اللغات مااللغات 13 148

  إان أنزلناه قرآان إان أنزلناه قرأان 6 151، 149
  الزماف أك اؼبكاف ك اؼبكافاالزماف  1 157
  إىل اىل 3 157

  آخر أخر 9 157،160
  يف االسًتاحة يف اإلسًتاحة 5 158
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  قرآف قرأف 13 164
  قرآان قرأان 13 164
  كارتباط كإرتباط 14 164
  كمعانيو كمعانية 4 165
  آاثر ااثر 16 165
  كبو كعي لغوم لغومكبول كغي  16 166
  حوؿ اغبركؼ حوؿ دائرة اغبركؼ 1 168
 16 ظباكيُت ظباكين 2 169

 ديكن كضع اعبدكؿ ؼبالحظات آنفا إىل ما يلي :
 (11جدكؿ رقم  )
 كحدات بسائرىانتيجة التصويبات الالزمة يف 

  عدد مالحظة الباحث احملتوى
  3 مقدمة

  30 الوحدة األكىل
  14 الوحدة الثانية
  17 الوحدة الثالثة
  21 الوحدة الرابعة

  16 الوحدة اػبامسة
  101 اجملموع

 182 4+  178 ؾبموع الصفحة
كمن الوحدات اليت مرت يبدك أف الوحدة األكىل أكثرىا عدد مالحظات ك أحوجها  

 مالحظةن.إىل تصليج مث الوحدة  الرابعة ك الوحدة الثالثة، ك الوحدة الثانية أقل الوحدات 
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عدد الصفحة كلها،  182صفحة من  101إذا كاف عدد اؼبالحظة تصل إىل  
 يف اؼبائة. 55فنسبة اؼبالحظات اليت يلزمو التصليج أكثر من 

 .قطعيمن الباين كاؼبستحسن أف يدرؾ ىنا أف إصالح الكتاب شيء الـز ك   
 زايدة على تصويبات ذكرت آنفا، ديكن مالحظة ما يلي : 

احملتوايت ال توجد يف الصفحة اؼبشارة إليها، أتيت يف ؿبتوايت عبارة عبارات يف  -
"القاعدة" يف صفحة كتوجد يف الصفحة عبارة مالحظة كبوية. كاليكوف ىذا الشيء يف 

 مكاف دكف تكرار.
يف عصران اغباضر، ال خيلو الكتاب اؼبقرر من عالمات الًتقيم، ككاف االعتناء هبا شيء  -

ألسئلة يف التدريبات ال تنتهي بعالمات الًتقيم من األمر )!( ىاـ. كم من تعليمات ا
 كاالستفهاـ )؟(

ىكذا، اعتقد الباحث ضركرة تصويب الكتاب مراجعتو إذ الكتاب اؼبقرر أكثر صفحاهتا 
 أبمس اغباجة إىل  تصويبات.

ال تتحد عبارات الكتاب اؼبقرر يف تسمية اعبامعة، يف مكاف توجد جامعة "تولونج  -
ك مقدمة الكتاب اعبامعة اإلسالمية  172اإلسالمية اغبكومية يف صفحة  أجونج"

 اغبكومية تولونج أجونج.
 و. اختتام

من ىذه الرحلة كاػبوض يف البحث يود الباحث أف يعقب عملو العلمي بنتائجها التالية 
: 
مزااي الكتاب كمآخذه، تدؿ نتيجة معاعبة االستبانة للطالب كاؼبدرسُت على  -1

 اؼبقررللكتاب 

 (6طرؼ أخَت من ملحق رقم : ) 
 نتيجة عملية    على كل تقديرات أخَتة

 
 مدرسون وطالب طالب فقط مدرسون فقط

 

 

VG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Very Good 

G 42 11 1 0 85 22 5 1 60 17 2 1 

 

Good 

P 44 12 4 1 12 4 0 0 37 9 3 0 

 

Poor 
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VP 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Very Poor 

 
97 26 5 1 97 26 5 1 97 26 5 1 

 

 

  
            

 

نقطة من مزاايه من مواصفات فبا  60جيمع معدؿ اؼبدرسُت كالطالب أف للكتاب اؼبقرر 
جيب أف تصلح كيعتٍت هبا نقطة من مآخذه فبا  30جيب أف يبقى أك يتحسن كلو أيضا 

 من يهمو األمر.
)جيد(، 2،67يبلغ  الدرس أف معدؿ استجواب الطالب يف مناسبة أىداؼيظهر  -2

)جيد( كمعدؿ 2،69)جيد(، كمعدؿ مناسبة التصميم  2،63كمعدؿ مناسبة احملتول 
)جيد(. بينما تدؿ االستبانة 2،7)جيد( كمعدؿ مناسبة التمرينات  2،9اؼبوضوع 

)متدين( كمعدؿ مناسبة احملتول 2،2للمدرسُت على أف معدؿ مناسبة األىداؼ يبلغ 
)متدين(، كمعدؿ مناسبة اؼبوضوعات 2،03ميم )متدين( ، كمعدؿ التص 2،19
 )متدين(.2،49)جيد( كمعدؿ مناسبة التمرينات 2،9

يبدك أف معدؿ مناسبة األىداؼ كاؼبدخل يف الكتاب اؼبقرر حسب معدؿ استبانة   -3
ك يف يساكم متدين ك مناسب إىل حد،  2،44الطالب كاستبانة اؼبدرسُت يشَت إىل 

يساكل متدين كمناسب إىل حد، كيف مناسبة  2،41ينهما  مناسبة احملتول يبدك اؼبعدؿ ب
يساكم متدين كمناسب إىل حد، كيف  2،3التصميم كالًتتيب فمعدؿ اغبساب بينهما  

أك يساكم جيد كمناسب.  2،92انحية موضوعات الوحدات يف الكتاب اؼبقرر معدؽبا 
 يساكم جيد كمناسب. 2،59كيف انحية التدريبات كالواجبات معدؽبا 

عدد الصفحة كلها،  182صفحة من  101عدد اؼبالحظة اإلمالئية ينتشر يف  -4
يف اؼبائة بقليل، من الباين أف إصالح الكتاب  55كتدؿ نسبة اؼبالحظة إىل أكثر من 

 شيء ضركرم للغاية.
 يف ىذا اجملاؿ يوّد الباحث أف يتقدـ ببعض توصياتو أف :

كمراجعتو قبل الطباعة اعبديدة يستمر استعماؿ ىذا الكتاب اؼبقرر بعد تصحيحو  -
 للعاـ اعبامعي اعبديد.

كجيتمع اؼبدرسوف عن كل بداية العاـ الدراسي ليشملهم العلم كاؼبعلومات عن خطة  -
 الدراسة كأشياء جديدة يف توحيد اؼبواقف كاػبطط اعبامعية فيما يتعلق ابللغة العربية.
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للطلبة، كيساعد اؼبركز يف  تواصل اعبامعة اإلشراؼ كالدعم ؼبركز اللغة يف خدمتها -
ذبهيز الكتاب اؼبقرر قبل بدء العاـ اعبامعي، أصبح سنتُت كالكتب مل توزع يف الشهر 

 األكؿ للعاـ اعبامعي.
يتمٌت الباحث أف تعمل إدارة اعبامعة  دبزيد من إشراؼ مستمر كعناية دائمة  -

اعبامعة أصبحت كبَتة  ابلكتب اؼبقررة يف تعليم اللغة العربية يف كل سنة جامعية إذ ىذه
 كعريقة. 

أف تنشر اعبامعة معجما أك قاموسا حيول على مفردات عربية من الكتب  اؼبقررة  -
 طبعتها اعبامعة.

كإىل مطبعة اعبامعة يرجو الباحث أف يطالع على بعض كقفات اليت سجل الباحث  -
اعتها من تصويبات الزمة كما يرجو أف يكوف فيها من يقـو دبراجعة الكتاب قبل طب

 النهائية.

يُرجى االعتناء الشديد ابلكتاب حىت يساعد اؼبدرس كالدارسُت يف الوقت نفسو.  -
ىذه ضركرة التصليح قد يدـك اػبطأ يًتسخ كثيقا يف أذىاف الطالب خالؿ أعواـ الدراسة 

 األربع فإذا ىم على ابب التخرج، كالعياذ ابهلل.
أف يكوف لو مسامهة علمية قيمة كمشاركة طيبة يف إىل ىنا، يتوجو الباحث إىل البارئ هلالج لج 

 كللمكتبة العلمية، كللحمدهلل. ربقيق مصاحل طالب العلـو الشريعة يف ىذا العصر

   

   
 

 

 وادلراجع ادلصادر ائمةق

 
 ادلصادر  .أ 

 الكرمي القرآف .1

 النبوية السنة كتب .2
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