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Abstract 

Overall, the goal of teaching Arabic at an intermediate level about religious ministry is to strengthen 

reading skill and increase religious knowledge. This is reflected in the planning of the Arabic 

subject at the intermediate level, so the reading texts must contain the two things mentioned, 

whether the application of the linguistic rules that have been studied or include religious knowledge 

in order to achieve the goal of teaching the Arabic language. The teaching and learning process 

needs the appropriate educational resources for the current curriculum. One of the educational 

resources is the textbook. The researcher found a book for teaching Arabic for the third intermediate 

grade, and this book is a model and was not printed for sale, so it can be fixed with suggestions and 

better analysis. According to this, the researcher analyzed the content of the book. This thesis aimed 

to identify the compatibility of book reading texts with the rules of arrangement and composing 

good study materials in terms of language, and to identify the compatibility of book reading texts 

with Islamic culture. The research tools used to obtain the desired data are observation and files. As 

for the result of this message, they are: 1). The reading texts found on the aforementioned book did 

not include the linguistic structure and this was not taken into account in every topic, 2). Of the five 

existing texts, four are texts that correspond to the Islamic culture or the teachings and creed of 

Islam, but one text needs to reform the content and the subject to conform to the established 

planning. 

 

Keywords : Reading texts, Arabic language structure, Islamic culture. 

 

ملدمت -أ

باث والخبراث وإلاسشاداث.  الخذَسغ ًبذو أهه جىمُت ظلىن أخذ الى أحىد ما ًيىن مً خالٌ الخذٍس

غ الى الػىامل الجمت منها املىهج . املىهج ًخؤلف مً أسبػت 1وللىضٌى الى ألاَذاف املؿلىبت ًدخاج الخذَس

                                                             
1 Tarmizi Ninoersy, Pengembangan Kurikulum Pembelajaran Bahasa Arab dan Evaluasi Bagi Non Arab, 

(Banda Aceh: Al-Mumtaz Institute, 2015), hlm. 8 dan 13 
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م وولها لها اسجباؽ كىي ببػػها. اهدشش بحن  غىاضش أظاظُت وهي ألاَذاف واملدخىي وأوشؿت الخػلم والخلٍى

حن أن املدخىي الذساس ي ًلطذ به إلاؾاس الػام للمىغىغاث الذساظُت امللشسة غلى ؾالب ضف  هثحر مً التربٍى

ى مدطىس غلى مجمىع الىم ا خُا، ولػل َزٍ دساس ي مػّحن. َو ملػشفي املتراهم وجشجِبه جشجِبا مىؿىكُا أو جاٍس

ا وظُلت أظاظُت لدشىُل الػلل إلاوعاوي باغخباٍس  ت وشؤث مً اَخمام بػؼ املشبحن باملػشفت باغخباَس الىظٍش

وكذ ًيىن املدخىي الذساس ي أهماؾا شتى واملجالث والجشاتذ والصحف والىخاب املذسس ي  2أكىم ما في إلاوعان.

ا. والىخاب املذسس ي َى شيل املدخىي الذساس ي الزي ٌغلب اظخخذامه في غملُت الخػلم والخػلُم.  وغحَر

  ٌ غادة،  الىخاب املذسس ي ًيىن املادة ألاظاظُت التي جىغؼ كذام ول ؾالب وجشافله في املذسظت واملجز

س للمذسط املعخىي الزي ًىد أن ًبلغ الُه بخالمُزٍ، فهى وضلت مهمت ٌعخػحن بها املذسط  ّ
هما أهه ًطى 

 ً ّ
ش ظماث وششوؽ في الىخاب املذسس ي جئم 

ُّ
والذاسط في غملُت الخػلم والخػلُم. ألحل َزا البذ مً جىف

جؤحي مىاد الخػلُم في الىخاب املذسس ي جىملت وكذ  3الطالخُت التي جخؤدي بها املهمت املىغىغت وجخدلم أَذافها.

 لػىاضش الخػلم الثالزت التي هي املػلم والؿالب ومادة الخػلم.

مً الىخب املذسظُت التي ٌعخػملها جالمُز الطف الثالث املخىظؿت  4وان الىخاب حػلُم اللغت الػشبُت 

اث الذساظُت مً امله ت لخِعحر املخػلمحن في دساظت لذساظت اللغت الػشبُت. وكذ اخخىي غلى املدخٍى اساث اللغٍى

 اللغت الػشبُت وجدلُم أَذافها.

اغخمادا غلى املالخظت سأي الباخث أن مػمىن اللىاغذ في اللشاءة ال ًىاظب اللىاغذ املزوىسة في  

الىخاب ورلً ًخطح في هطىص اللشاءة بالذسط ألاٌو والثاوي الى الخامغ خُث ان ألامثلت املزوىسة في 

زا الىطى  ص الخمعت ال جىافم كىاغذ اللغت وأن مػمىن هطىص اللشاءة ال ًىاظب الثلافت إلاظالمُت َو

ًظهش في الىظ الخامغ خُث رهش فُه ما ٌعىق رًَ الؿالب الى اغخلاد ما ال ًلُم بىبي مً ألاهبُاء ضذوسٍ 

 فهزا ًذٌ غلى أن هظ اللشاءة الخامغ ال ًىافم الثلافت إلاظالمُت.

ذ الباخث أن ًلىم بخدلُل الىخاب مً خُث اللغت والثلافت إلاظالمُت في هطىص  بىاء غلى رلً  ًٍش

ى هخاب حػلُم اللغت الػشبُت للطف  Buku Siswa, Bahasa Arab, Pendekatan Saintifik 2013 اللشاءة، َو

ذًيُت للجمهىسٍت الثالث املخىظؿت الزي وشٍش مذًش التربُت املذسظُت ووصاسة التربُت إلاظالمُت ووصاسة شئون ال

 .6112إلاهذوهِعُت ظىت 

 

 
                                                             

2 Syairozi Dimyathi, Manahij Wa Thuruq Tadris Al Lughah Al Arabiyah Wa Al Tarbiyah Al Diniyah Al 

Islamiyah, (Jakarta: UIN Jakarta Pres, 2007), hlm. 55  
 -م(، ص6112-1261ٌالؿبػت الشابػت، )اللاَشة: حمهىسٍت مطش الػشبُت، التربيت إلاسالميت وفن الخدريس، غبذ اللادس مدمىد البياس،  3

622 
4 Buku Siswa, Bahasa Arab, Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, Cetakan Ke-1, 2016. Penulis: Ahmad 

Hidayat, Editor: Muhbib Abdul Wahab, Penyelia Penerbitan: Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Islam, Kementrian Agama Republik Indonesia.  
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 البحث -ب

دور الكخاب املدرس ي وفىائده في حعليم اللغت -0

في مشاخل الخػلُم إلالضامي كبل  خذم غادةالىخاب املذسس ي َى هىع مً الىخب الذساظُت التي حعخ

ػذ الىخاب املذسس ي وظُلت لخىاٌو أكعام امللشس التي ًخؿلب حػلمها و حػلُمها غلى أفػل وحه  2الجامعي. َو

مثل الاظخػاهت بالىخاب، والىخاب املذسس ي ًمثل اخذي الىظاتل املهمت لخؿبُم املىهج لىىه لِغ الىظُلت 

خػلم والخػلُم، لزا البذ مً الىخُذة. والىخاب املذسس ي وظُلت َامت ٌعخػحن بها املذسط والؿالب في غملُت ال

 أن جخىفش فُه ظماث وششوؽ جئمً ضالخُخه لُئدي املهمت التي وغؼ مً أحلها، ولُدلم ألاَذاف املشحىة.

 :2واظخخذام الىخاب املذسس ي في ول املشاخل الذساظُت له فىاتذ حمت، منها

 الىخاب املذسس ي الىاجح ٌػشع املىهج بذكت وأماهت. (أ

ا بشيل ًمىؼ املخػلم غً الششود والذخٌى في جفاضُل ال ؾاتل أهه ًجمؼ املادة التي  (ب َش ًلضم جلٍش

 جدتها.

 أهه املىحه للمذسط وللؿلبت. (ج

ى وغاء املػلىماث التي  (د ىاث املخخلفت التي جىفش حهذا للمذسط والؿلبت مػا َو أهه ًػم الخمٍش

 ًجب غلى الؿلبت خفظها ولُا أو حضتُا.

 

 مىاصفاث الكخاب املدرس ي الجيد - -3

ت في جدلُم أَذاف غملُت الخػلُم والخػلم املشحىة. للذ هظش  ان الىخاب املذسس ي الجُذ مً أمىس غشوٍس

ىن  ا فُه ختى حاء التربٍى ىن أن الىخاب املذسس ي الُىم ال ٌػخمذ غلى ألاظغ والششوؽ الالصمت جىفحَر التربٍى

 :7وكذمىا امللترخاث الجُذة لػالج َزٍ املشيلت، وهي هما ًلي

 مىظمت واضحت مدذدة ألظلىب واملػخىي، حػحن فيها مادة الىخب املؿلىبت. وغؼ الخؿت (أ

عها مً غحر جخبـ،  (ب ًجب أن ٌػذ الىخاب ًدُث ًمىً اظخػماٌ بػؼ الؿشق الحذًثت في جذَس

 ألن املذاسط جخؿىس بعشغت.

ت. (ج ت بزهش ما ٌصجؼ غلى رلً مً ميافآث مادًت ومػىٍى  البذ مً الخىٍى

 ػؼ املذاسط للخاهُذ مً ضالخها مً غحر مئزشاث خاسحُت.ججشب الىخب املخخاسة في ب (د

                                                             
 12 .م(، ص6111الشلشي،  الؿبػت ألاولى، )مىخبتاملدخل للمىاهج وطرق الخدريس، ماَش اظماغُل ضبري مدمذ ًىظف،   2
2
 .21-21 .ص م(،1112دمشم: داس الفىش، طرق الخدريس للغت العربيت، حىدث الشوابي،   

لت،   7   622 .ص م(،6112، الؿبػت الشابػت، )اللاَشة: داسالعالم، التربيت إلاسالميت وفن الخدريسغبذ الىَاب غبذ العالم ؾٍى
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 2وأهذ غلي مدمذ اللاظمي أن خطاتظ الىخاب املذسس ي الجُذ هي:

 للىخاب ألاَذاف العلىهُت ومالتمت الىخاب للمذسط. (أ

 جىاٌو املادة الخػلُمُت مً الجاهب اللغىي والحػشي. (ب

لت الخػلُمُت املخبػت باألَذاف امللطىد وغ (ج  شع املادة الخػلُمُت بشيل حُذ.مىاظبت الؿٍش

 

أسس إعداد الكخاب املدرس ي للىاطلين بلغاث أخري -2

م مىاد الخػلُم اللغت الػشبُت مً خالٌ حىاهب،  َىان املػاًحر التي ًيبغي أن ًىؿلم منها اغذاد وجلٍى

 1وهي:

 الجاهب الىفس ي. (أ

 الجاهب الثلافي. (ب

 الجاهب التربىي. (ج

ت في   غذة مجاالث هي:وجخخلظ َزٍ املبادة التربٍى

 مبادة جىظُم املادة الخػلُمُت. (1

 الػىابـ التربُت. (6

 الىغىح والاهلشاتُت. (3

 املدخىي املػشفي. (2

 الجاهب اللغىي. (د

 

  أسس جأليف الكخاب املدرس ي -4

. ومً أَم رلً ما ًلي: لت جؤلُفه واخخُاٍس  11البذ مً وغؼ أظغ ججذد مػالم الىخاب وؾٍش

 ألاَذاف امليشىدة مً التربُت. أن حػالج املىغىغاث في الىخاب غاي غىء (أ

 أن ًلتزم باملفشداث التي هظ غليها املنهاج. (ب

                                                             
اع: حامػت الشداع، اججاهاث حدًثت في حعليم العربيت للىاطلين باللغاث ألاخري غلي مدمذ اللاظمي،  2  .ص م(،1171، )الٍش

 2 .ص م(،1123)مىت مىشمت: حامػت أم اللشي، الكخاب ألاساس ي لخعلم اللغت العربيت للىاطلين بلغت أخري، مدمىد وامل الىاكت،   1
لت،  11  622-622.صالتربيت إلاسالميت... غبذ الىَاب غبذ العالم ؾٍى
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 أن جيىن مادة الىخاب الػلمُت مىزلت. (ج

أن ًشاعي املئلف الشبـ ما أمىً بحن الؿالب وواكؼ الحُاة ومشىالث املجخمؼ، بدُث جيىن  (د

 ألامثلت مؤخىرة مً البِئت.

 امللشسة للمادة في الطف.أن جالتم همُت املادة الػلمُت مؼ غذد الحطظ  (ه

أن ًمخاص الىخاب بالىغىح والخىظُم والدعلعل في غشع املػلىماث لِعاغذ املذسط غلى  (و

ت.  الخخؿُـ في مىاكف الخػلُمُت والتربٍى

ت واملػشفُت التي وضل اليها الؿالب مؼ مالمظت إلازشاء فيهما. (ز  أن ًشاعي املئلف الحطُلت اللغٍى

 ً خُث الؿباغت وحماٌ ألاظلىب وخعً الػشع.أن ًيىن الىخاب مشىكا حزابا م (ح

أن ٌشخمل الىخاب غلى سظىم وخشاتـ وأشياٌ ملىهت َادفت، حعهل الىضٌى الى الغاًت التي  (ط

وغػذ مً أحلها.وأن ًىظ املئلف غاي مماسظت أهىاع مخػذدة جفطُلُت لليشاؽ، جدىاظب مؼ 

 معخىي الؿالب.

 

 الىصىص أو اللراءة ودورها في حياة إالوسان -5

لىطىص أو اللشاءة مجاٌ مً أَم مجاالث اليشاؽ اللغىي في خُاة الفشد والجماغت، وهي مً أَم ا

أدواث اهدعاب املػشفت والثلافت، والاجطاٌ بيخاتج الػلل البششي، زم انها مً أَم وظاتل الشقي والىمى 

 11الاحخماعي والػلمي.

وجيشـ كىاَم الفىشي، وتهزب أرواكهم، فاللشاءة في املذسظت جىظؼ داتشة خبرة الخالمُز وجىميها،  (أ

ً، وغالم الؿبُػت،  وحشبؼ فيهم خب الاظخؿالع الىافؼ ملػشفت أهفعهم، ومػشفت الشحاٌ الاخٍش

 وما ًدذر وما ًىحذ في أصمىت وأمىىت بػُذة.

 واللشاءة حعمى بخبراة الاؾفاٌ الػادًت وججػل لها كُمت غالُت. (ب

فت الػامت أًىما واهذ، فاهثر كطظ ألاؾفاٌ الزاثػت اللشاءة جفخذ أمام ألاؾفاٌ أبىاب الثلا (ج

 جخاؾب كلىب الاؾفاٌ وحشبؼ خُالهم خُثما واهىا.

طذق َزا  (د واللشاءة جمىذ الاؾفاٌ مالرا ًشجاخىن الُه مً غىاء أغمالهم الُىمُت املالىفت، ٍو

ا في بطفت خاضت غلى غشوب اللشاءة املمػىت في الخُاٌ، ألنها جُهئ فشضت لألؾفاٌ وي ٌػِشى 

 الخُاٌ خُاة الابؿاٌ التي ًخىكىن الى أن ٌػِشىَا في الىاكؼ وغحر رلً.

                                                             

ت اللبىاهُت، حعليم اللغت العربيت بين الىظريت والخطبيم، خعً شحاجه،  11   2.1-1.6 .ص (،1116)الذاس املطٍش
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 أهداف جدريس اللراءة العربيت -6

عها مً أَذاف جذَسغ اللغت الػشبُت ووظاتفها التي ظبلذ الاشاسة اليها، وهي  وجىبثم أَذاف جذَس

 : 16جخلخظ بما ًلي

 اهدعاب مهاسة اللشاءة الاظاظُت. (أ

 الاظدُػاب الىاغُت بالعشغت املىاظبت.اللذسة غلى اللشاءة  (ب

ت. (ج  ازشاء زشوة الؿالب اللغٍى

 الاظخفادة مً أظالُب الىخاب والشػشاء، ومداواة الجُذ منها. (د

 اسجلاء معخىي الخػبحر )الشفهي والىخابي(. (ه

 جىظُؼ الخبراث الؿالب املػشفُت والػلمُت والثلافُت. (و

 جىظُف اللشاءة في اهدعاب املػاسف والػلىم. (ز

 ة الؿالب غلى حػلم املىاد الذساظُت املخخلفت في حمُؼ املشاخل الخػلُمُت.معاغذ (ح

ض بىخاب هللا وظىت هبُه، والاغتزاس بما خلفه لىا الاباء والاحذاد  (ط وأوال وأخحرا، جؤهُذ الطلت وحػٍض

 والاظالف مً جشار فىشي وغملي وأدبي ولغىي.

 

الشروط الاساسيت الىاحبت جىفيرها في هصىص الكخاب -7

ا في هطىص الىخاب هي هما ًليان   :13الششوؽ الاظاظُت الىاحبت جىفَش

 لفىشة. (أ

 اللفظ (ب

 الاظلىب (ج

 مشاغاة مشاخل الىمى املخخلفت والجيغ. (د

 

 

                                                             
 .11-22 .ص م(، 1112الؿبػت الخامعت، )بحروث: داس الىفاثغ،  خصائص العربيت وطرائم جدريسها،هاًف مدمىد مػشوف،   16
 .ص م(،6112)بحروث: مئظعت الشظالت، طرائم جدريس مهاراث اللغت العربيت وآدابها للمرحلت الدراسيت، غابذ جىفُم الهاشمي،  13
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 الاكتراحاث على اعداد هصىص الكخاب الجيدة -8

 12ًيبغي غىذ اغذاد مىاد اللشاءة بالػشبُت مشاغاة الششوؽ الاجُت:

 أن جيىن باللغت الػشبُت الفص ى. (أ

م.أن  (ب  جالتم اَخماماث الؿالب ومُىلهم وأغمىاَس

 أن ًدخىي الىظ غلى مفشداث مشجبؿت باَخماماث الؿالب. (ج

 أن ًبني لذي الؿالب كُمت أخالكُت مػُىت. (د

  أن ًخذسج الىظ بالؿالب مً خُث هم املفشداث والهشاهُب وهىغها. (ه

 

 ألاساس اللغىي -9

 اغاتها في جؤلُف هخاب الخػلُم وهي:اللغت لها بػؼ الخطيُفاث راث أَمُت بالغت والبذ مً مش 

 الىظام الطىحي (أ

( حػني الطىث و "لىجي" حػني الػلم. فىػلم فبن fonologiمً خُث اللغت ولمت "فىهىلىجي")

ت التي جذسط وجبدث وجخيلم وجدلل أضىاث  فىهىلىجي هثحرا ما كُل فيها انها حضء مً الذساظت اللغٍى

ا أدواث هؿم إلاوعان  .12اللغت التي جطذَس

 الىظام التراهُبي (ب

كىاغذ اللغت والزي فيها غلم الىدى َى غلم ًذسط فُه كىاغذ حعخػمل في جؤلُف وجشهُب حملت 

 وحشىُل أواخش اليلم.

 الىظام املعجمي (ج

ل ما اهبهم مً املشاد  املعجم حضء مً غلم اللغت ًذسط فيها مفشداث جىضح مػنى وجشحمتها وجٍض

 .12غلى أشيالها املخخلفت وضُاغتها وغلى جشجِب خاصمً خُث اللغت. وأًػا جلعُم املفشداث 

 

 

 

 
                                                             

اث وججاسب، الؿبػت الاولى، )اللاَشة: داس الفىش  12 سشذي أخمذ ؾػُمت ومدمذ العُذ مىاع، جذسدص الػشبُت في الخػلُم الػام هظٍش

 126-121 .ص م(،6111الػشبي، 

 
15

Abdul Chaer, Fonologi Bahasa Indonesia, (Jakarta:PT Rineka Cipta:2009), hlm. 1 

 12
اع: داس الاغخطام دون  أسس إعداد الكخب الخعليميت لغير الىاطلين بالعربيتغبذ الحمُذ غبذ هللا وهاضش غبذ هللا الغالي،  )الٍش

  22-22 .ص العىت(
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 ( حعريف الثلافت -01

غىذ فشاوعِغ في هخاب الذهخىس غبذ الحمُذ غبذ هللا كاٌ ان حػٍشف الثلافت الياتىت في حماغت هي 

ول فىشة وأظاط وهظام وغادة وغػذ واجفم غليها جلً الجماغت خُث انهم بذونها لِعىا ببػُذ غً غِش 

 17الحُىان."

 

 خاصيت الثلافت -00

ت  هي: 12زلافت ول مجخمؼ لذًه خطاتظ مدعاٍو

ل بخػلمها (أ  الثلافت جدطَّ

 الثلافت هي خاضُت ملىها إلاوعان (ب

 الثلافت ًمىً أن جخغحر دوما وجخؿىس  (ج

 

 العالكت بين الثلافت إلاسالميت وكخاب حعليم اللغت العربيت للعجم -03

الثلافت باللغت، وال ًمىىىا أن هخدذر باللغت اللغت غىطش أظاس ي مً  غىاضش الثلافت، فىدً وػبر غً 

بمػٌض غً الثلافت، فاللغت وغاء الثلافت، ومً َىا ًظهش لىا الػالكت بحن الثلافت واللغت، أما غالكت الثلافت 

بخػلُم اللغت لألحاهب، فبن فهم زلافت املجخمؼ إلاظالمي حػذ حضًء أظاظُا مً حػلم  اللغت، ولزلً كُل: ان 

مً أن ًخػشف غلى خػاسة املجخمؼ الزي ًخيلم  -ارا وان ًشغب في اجلانها حُذا –حىبُت ال بذ داسط اللغت ألا 

أفشادٍ جلً اللغت حػشفا وافُا ٌػطمه مً الىكىع في صلل بالغ الخؿىسة، ومً زم فبن حػلم لغت أحىبُت َى 

حػلم خػاسة أصحاب جلً اللغت.

 

 البحث مىهج -02

ى  مىهج البدث الزي ال ًدخاج الى جطمُم فشوع وال ٌعخػمل  َزا البدث ٌػخمذ غلى بدث هُفي، َو

لت التي ٌعخخذمها الباخث في َزا البدث فهى املىهج الىضفي  11الباخث الشكم في جفعحر الىخاتج. وأما الؿٍش

ى للىضٌى الى اضذاس خىم مػحن غلى الاججاٍ الغالب خٌى  م. َو بىىع جدلُل املدخىي لخدلُم غشع الخلٍى

زا املىهج ًلىم غلى وضف دكُم ومىظم ملدخىي هطىص مىخىبت أو 61طذس املػلىماثكػُت مػُىت في م . َو

ذفها. 61معمىغت مً خالٌ جدذًذ مىغىع الذساظت َو


                                                             

 61.ص، أسس ...غبذ الحمُذ،  17
 63-66 .ص ...،أسسغبذ الحمُذ،  12 

19
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010) 

اع: مىخبت الػبُيان، ...املدخل إلى البحث في العلىم السلىكيت، ضالح بً خمذ الػعاف،  61   637 .ص (،6الؿبػت الثاهُت، )الٍش

. ص (،6.12، الؿبػت ^ولى، )الخشؾىم: مؿبػتي جي جاون، البحث العلمي مىاهجه وأساس كخابخههىح غبذ الشإوف خامذ الخىُىت،  61 

31 



Taḥlīl Nuṣūsh al-Qirāah Min Kitāb Ta`līm al-Lughah al-`Arabiyyah Li al-Ṣaf al-Ṡāliṡ al-Mutawassiṭah  

Min Ḥaiṡ al-Lughah wa al-Ṡaqāfah al-Islāmiyyah `Alā al-Manhaj al-Dirāsī 2013.  

(Muhammad Hanif Taufiq, Moch. Fajarul Falah, Zulhelmi Zulhelmi) 

 

el-Maqalah : Journal Of Arabic Language Teaching And Linguistics Vol. 2, No. 2, 2021  | 101 

 أدواث البحث -04

. وججمؼ 66ان أدواث البدث هي الىظُلت التي ججمؼ بها املػلىماث الالصمت إلحابت أظئلت البدث

ث الخالُت:ر مً ألادواثاملػلىماث بىاظؿت واخذة أو أه

 املالخظت (أ

ً الباخث مً احابت 
ّ
حػخبر املالخظت مً أدواث البدث التي ججمؼ بىاظؿتها املػلىماث التي جمى 

أظئلت البدث، فهي حػني الاهدباٍ امللطىد واملىحه هدى ظلىن فشدي أو حماعي مػحن بلطذ مخابػخه 

، والٌػخمذ هوحسجُل ما ًالخظ لألشُاء وحػخمذ املالخظت غلى سإٍت الباخث أو ظماغه 63وسضذ حغُحراجه.

غليهم في  ىاس أو الاظخبُان أو جللبث ًلشأونها في الاخخافشاد الػُىت ألظئلت أوغباس أ اثغلى اظخجاب

62امللابلت.



 امللفاث (ب

ض لىحىد ؾلب مً الباخث، وكذ  ان امللفاث هي ول مادة مىخىبت أو مسجلت بشيل فُلم ال ججهَّ

ا بل  اظُخخذمذ امللفاث في مجاٌ غملُت البدث همطذس املػلىماث الخخباس غُىت البدث وجفعحَر

ا . وأما امللفاث التي اظخخذمها الباخث في َزا البدث فهي الىخاب املذسس ي امللشس للمشخلت 62ولخبطحَر

 املخىظؿت إلاظالمُت للطف الثالث ٌػني هخاب حػلُم اللغت الػشبُت.

 

 هخائج البحث -05

 ي:لوجدلُلها، فُمىً بُان هخاتج البدث هما ًاغخمادا غلى غشع البُاهاث 

حشخمل غلى اللىاغذ املذسوظت واللىاغذ غحر  منها ما ان مػمىن هطىص اللشاءة في الىخاب (أ

 ذسوظت.امل

 نها جخيىن مً:اهمىرحا خُث  113واللىاغذ املذسوظت أي املىاظبت جبلغ 

 .ألافػاٌ املػاسغت املشفىغت واملىطىبت همارج مً  2 (1

فعالنجبانبأنالفعلاملضارعاجملزومبالالناهيةػاسع املجضوم بلم مً امل حنهمىرح 6 (6
 .والماألمرماذُكراقط

 .املاض ي واملػاسع املبيُحن للمػلىمهمىرحا مً  66 (3

 .ملىطىباتها 11شفىغاث ألاظماء ومل ارحى هم 67 (2

                                                             

 111. ص ،املدخل إلى البحث. . . ضالح بً مدمذ الػعاف،  66 
 212 .ص . . . ،املدخل إلى البحثضالح بً مدمذ الػعاف،   63
 231 .ص (،6111، )اللاَشة: داس اليشش للجامػاث، البحث في العلىم الىفسيت والتربىيتمىاهج سحاء مدمىد أبى غالم،   62

25
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 161. 
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 .همىرج مً املفػٌى املؿلم واملفػٌى ألحله 1ىطىباث ألاظماء و مل ارحى هم 67 (2

 نها جخيىن مً:اهمىرحا خُث  626أما املػاسغاث فخبلغ 

 .الترهُب املىاظب مً املػاسع املشفىع واملىطىبغحر مخػللت ب فػال  11 (1

فػال غحر مىاظب للترهُب الزي َى املػاسع املجضوم بـ"لم" مؼ غذم رهش املىاظب مً  36 (6

 .املػاسع املجضوم بـ "ال الىاَُت" والم ألامش

مً الىىاسخ واملػاسغان املىطىبان بـ"أن" ولم ًزهش املاض ي واملػاسع  فػالن 6أفػاٌ:  2 (3

 .املبيُان للمجهٌى كـ 

مً  1ولمخان مما ال جىطشف و 6غمحرا و 61مجشوساث ألاظماء و 21ولمت جخيىن مً  72 (2

 .أظماء إلاشاسة

مً أظماء  2ولمخان مما ال جىطشف و 6غمحرا و  21مجشوساث ألاظماء و 23ولمت:  116 (2

 .خبر ان 6خبراث و 3مً املبخذأ و 1فاغلحن و 11مشفىغاث ألاظماء وفيها  12إلاشاسة و

ًىافم الثلافت إلاظالمُت واملبدث ألاٌو الى الشابؼ  منها ما مػمىن هطىص اللشاءة في الىخابو  (ب

ً: الحػاسة إلاظالمُت بحن ألامغ والُىم، الشخالث والثلافت، غمش بً الخؿاب، ألاغُاد في  بػىاٍو

ى ألاخحر بػىىان ابشاَُم والبدث غً الخالم إلا  ظالم ومنها ما ال ًىافم واملبدث الخامغ َو

والعبب في رلً أن الػىىان هفعه ومػمىن الىظ هفعه ٌعىق الؿالب الى فهم واغخلاد ما ال 

ى الجهل باهلل املىفي غنهم ببحماع ألامت ألن ألاهبُاء مػطىمىن مً الىفش  ًلُم بىبي مً ألاهبُاء َو

 ىظ ألاخحر لُىافم املىهج امللشس.لزلً البذ مً اضالح َزا ال 62والىباتش بال خالف.

 

لخاجمتا -ج

ي دفؼ ففي َزا الىخاب ال جيىن وافُت  ةشاءهطىص الل 2مً  2مً بُاهاث هخاتج البدث أن  ًخلخظ

ىاظب ً. ومما ًذٌ غلى رلً أن مػمىن اللشاءة ال والثلافت إلاظالمُت ٍتلغى ى فهم اللىاغذ اللالؿالب غ

ى  حػني الترهُب املزوىس في الىخاب وال ًىاظب الثلافت إلاظالمُت ألن اللىاغذ املذسوظت املبدث الخامغ َو

ألاخحر بػىىان ابشاَُم والبدث غً الخالم والعبب في رلً أن الػىىان هفعه ومػمىن الىظ هفعه ٌعىق 

ى الجهل باهلل املىفي غنهم ببحماع ألامت ألن ألاهبُاء  الؿالب الى فهم واغخلاد ما ال ًلُم بىبي مً ألاهبُاء َو

ذا لخؿبُم اللىاغذ في  يً لذًمً أحل رلً لم  67مػطىمىن مً الىفش والىباتش بال خالف. الؿالب حػٍى

فهم  جشظُخ ًيىن . وفي النهاًت لً وفهم ضاتب ججاٍ الثلافت إلاظالمُت الشاملت للػلُذة إلاظالمُت كشاتتهم

                                                             
ؼ، ، )بحروث: داس 2، ؽ. عمدة الراغب في مخخصر بغيت الطالبغبذ هللا الهشسي،  26  73 -(، ص6112املشاَس

 73 -، ص...عمدة الراغب، غبذ هللا 27
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غذم جدلُم أَذاف املىهج الذساظُت في زش ئ ً بل وفهمهم للثلافت إلاظالمُت وافُحن ى اللىاغذلالؿالب غ

 امليشىدة.

م الىخاب املذسس ي ب ظىاء وأمثالها باملداوالث لػالج َزٍ املشيلت ًيبغي غليهم اللُام املػلمىن ف  وأخلٍى

اث الىخاب املذسس ي وججهحز مطادس املىاد الخػلُمُت  مما ٌعاغذ غلى اًطاٌ  وغحر رلً ألاخشي الخؤمل بمدخٍى

 .املػلىماث بشيل واضح ظلُم

 

 

 املراحع



 م(1112دمشم: داس الفىش، طرق الخدريس للغت العربيت، حىدث الشوابي، 

ت اللبىاهُت، )الذاس حعليم اللغت العربيت بين الىظريت والخطبيم، خعً شحاجه،   (1116املطٍش

 (6111، )اللاَشة: داس اليشش للجامػاث، مىاهج البحث في العلىم الىفسيت والتربىيتسحاء مدمىد أبى غالم، 

، الؿبػت جدردص العربيت في الخعليم العام هظرياث وججارب سشذي أخمذ ؾػُمت ومدمذ العُذ مىاع، 

 م(6111الاولى، )اللاَشة: داس الفىش الػشبي، 

اع: مىخبت املدخل إلى البحث في العلىم السلىكيت، لح بً خمذ الػعاف، ضا الؿبػت الثاهُت، )الٍش

 (6الػبُيان، ...

)بحروث: مئظعت طرائم جدريس مهاراث اللغت العربيت وآدابها للمرحلت الدراسيت، غابذ جىفُم الهاشمي، 

 م(6112الشظالت، 

 أسس إعداد الكخب الخعليميت لغير الىاطلين بالعربيتغبذ الحمُذ غبذ هللا وهاضش غبذ هللا الغالي، 

اع: داس الاغخطام دون العىت(  )الٍش

الؿبػت الشابػت، )اللاَشة: حمهىسٍت مطش التربيت إلاسالميت وفن الخدريس، غبذ اللادس مدمىد البياس، 

 م(6112-1261ٌالػشبُت، 

ؼ، ، 2، ؽ. عمدة الراغب في مخخصر بغيت الطالبغبذ هللا الهشسي،   (6112)بحروث: داس املشاَس

لت،  اب غبذ العالم ؾٍى ، الؿبػت الشابػت، )اللاَشة: داسالعالم، التربيت إلاسالميت وفن الخدريسغبذ الَى

 م( 6112

اع: حامػت اججاهاث حدًثت في حعليم العربيت للىاطلين باللغاث ألاخري غلي مدمذ اللاظمي، ، )الٍش

 م(1171الشداع، 
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