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 الباب األول

 مقدمة

 هيد للمشكلةالتم  ـــ أ

ور اللغة ألهنم خلقوا لفهم  دهتم ال ميكن أن يفصلوا عن اييف ح الناس

لتشكيل  تختبأاالطبيعة اليت لكشف  و يف هذا العامل ما حدثكل 

يدرك مجيع الناس أن التفاعل و كل من  Keraf (9891:1)قال .توارخيهم

 Mujib (080292)  قال جميب .عمليات اجملتمع سيكون مشلوال دون اللغة

 ،Sumarsono سومرسونو ذلكلو .م الرمز الذي له املعىنن اللغة هي نظاإ

فاللغة  ،ن اللغة هي نظامقال أل" يةاللغة اإلجتماع"يف كتابه  (9:80221)

يع أن حتلل تستط حتتوي على عناصر هي مرتابطة و هلا قواعد

 اليومية بدون امعانيف حايته اللغة أحد  لذلك، ال جيوز أن يستعمل.منفصال

العناصر اللغوية و العناصر بألن استعمال اللغة اجليدة البد له أن يهتم 

 .اإلجتماعية
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و  علوماتاملاللغة هلا دور مهم يف أنشطة االتصال و , يف حياة الناس

لة آت فقط اللغة ليس ،بل يف الواقع.ف الرسالة و الفكرةنكشااالكالم أو 

Mujib (180292 ) قال جميبيغ املعلومات أو لكشف الفكرة بل لتبل

لوم إما يف حال اللغة هي مفتاح لتعلم الع من وظائف بأن وظيفةواضحا 

 . خارجها األمور اللغوية أو

سوى اللغة اإلندونيسية اليت تكون لغة  ،اهنفس اإندونيسي يف بالد

أيضا  فهناك, ةأصلية ملتحدثني هبا و اللغة اليت تستعمل لتعلم العلوم املعين

 إحدىسائر العلوم فو  اللغة أثرت يف تطويراللغات األجنبية اليت إنتشرت و 

أن اللغة العربية ال  على الرغم من حقيقة. اللغات هي اللغة العربية

ل العلوم فاللغة جاتعلقا مب االندونيسيون كلغة يومية لكن أهناها دمخستي

املفاهيم العلمية خصوصا يف جمال العلوم  يف إنتاج العربية هلا دور مهم

 Mujib قال جميب. لمون غالبامسهم  وناإلندونيسي. اإلسالمية

هو تعلم العلوم  نين تعلم اللغة العربية عند اإلندونيسيإ( 1180292)
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العربية و اللغة اإلسالمية تستعمل  مصادر العلوم من كثري ألنشيء كبري ل

تعليم اللغة أهداف يف  ن هناك أربعةإ أيضا Mujib (:180292) جميب قال

 8العربية فيما يلى

 .اإلسالمهو تعلم اللغة العربية لفهم , الديين دفاهل ـــ9

و مهارة هو تعلم اللغة العربية لفهم العلوم ،Akademik) ) األكادميي دفاهل ـــ0

 . (التكلم و الكتابة األستماع و القراءة و)اللغة العربية 

 .املهنة هو تعلم اللغة العربية ملصلحة ،واقعية عملية و \املهين دفاهلـــ 3

لفهم و تعلم اللغة العربية هو  ،االقتصاديو  األيديولوجي اهلدفـــ 1

ة يلايلة ملصلحة االستشراق و الرأمسساليت تكون و  تخدام اللغة العربيةالس

 .لكاالستعمار و غري ذ و

التعليم اللغة العربية  ظهر أن أهدافي،يف الفصل يف التعليم الذي وقع

غة العربية الل مع ذلك بالرغم من أن  . الثاىنل و األو  بكثري على اهلدف رتكزت
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تعليم اللغة  أنولكن عرفنا  ،اقدميا يف بالد أندونيسي نتشرت و عل متاقد 

تتعلق أعظم حقائق اليت . حىت األن تمشكال قيقة ال خيلو مناحل يف العربية

يف تعلم  التالميذكلة تعليم اللغة العربية هي قليل الرغبة و احلث عند شمب

إن   Mujib (::80292) جميب قال إسناد إىل نتائج البحوثب. اللغة العربية

 8تعلم اللغة العربية هي صعوبات يف وجود اليت تسبب العوامل

 .عدم االهتمام أو الرغبة ـــ9

 .لتعلم اللغة العربية خلفية مل يكن لديهم ـــ0

 .املناهج/ املواد ـــ 3

 .مواد اللغة العربية صعوبة يف فهم ـــ1

 .ساعدتال  اليت البيئة الصفية ـــ 5

 (.للغة العربية انطباعا سلبيا)العوامل النفسية  ـــ1
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اجلانب  اللغة العربية يف أنشطة تعليم أنعرف  ،سابقةال نقاطالبتعلقا 

 ةاملواد اجليدة و املوجه .ؤثر كذلك يف تعيني جناح التعلم اللغة العربيةاملادي ي

 قدميألن ت التالميذ بأن  تعل م اللغة العربية سهل يف نفس طى صورةسوف تع

عند  فهم مواد اللغة العربيةدرجة الصعوبة ل تقرير يف ثرؤ يالذي  هنا هو املواد

 بكتد الحأعادة يف  توجدتلك املواد الدراسية  التاىل، يفأما . التالميذ

 .الكتاب املدرسييعرف و عند التعليم يف الفصل  ليستعم

الكتاب املدرسى الذي فيه املواد التعليمية هو األداة الرئيسية يف 

هلا دور  عند التعلم هو العوامل اليت املستعمل الكتاب املدرسى. التعليم

ن  إTarigan (0280221 ) عليم كما قال تاريغانالت هدف رئيسي يف حتقيق

املواد الدراسية اليت   كلما تكمل ب املدرسياالكت دةكلما يزداد حسن جو 

يف  ادوره لبغأ الوسيلة التعليمية اليت وب املدرسي هاالكت.كانت فيه

 سوفريادي)نظام التعليم  يفمركزي هو جزء الفصل و كذلك 

Supriadi،1180222 .)فرصة لصاحبه لينعش ب املدرسي أيضا يعطى االكت
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املدرسون و  ،يداجل الكتاب املدرسيب (.Tarigan،9180221 تاريغا)الذكر

املدرسي اجليد سوف يساعد  باالكت. يسهل عليهم تعلم الدروس التالميذ

 للتالميذ يف فهم دراستهمكذلك  و املواد التعليمية تطوير املدرسني علي

 .دراستهمليفهموا  التالميذمن ا سيسهل كثري و 

كتاب الف أهداف املرجو حلصول إىل ميعملية التعل لدعم,مع ذلكو 

 الصالحية املعايري توفر فيهتجيب أن , التعلم يفعامال مهما صفته املدرسي ب

 رجوعا. التالميذيفيد  يستخدام ذلك الكتاب املدرسالكتاب املدرسى حىت ل

إن  يف عملية التعليم ف ية الكتاب املدرسى الذي يستعمله التالميذإىل أمه

من  ”BSNP“ الوطنية لتعيني معايري الرتبية يئةاهلهذه احلالة  وهي  يف احلكومة

ليت األنظمة احلكومية ا أن هناكتقرر  التعليم الرتبية و وزير خالل تقرير

 املقصودة هي تتعلق بلياقة ياقةللتلك ا و ييبحث يف لياقة الكتاب املدرس

 0225 لعام  11 رقم ،Permendiknas)الرسومات العرض و ى و اللغة و تو اثحل

اليت األنظمة احلكومية . Sitepu (0280292)سيتيفو  (5 يةاال 43فصلال
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ليكون ذلك الكتاب  إالخر آ ليس هلا هدف كتاب املدرسيال تقييم ؤكدت

 ذلكأن يتعلموا جيدا ب تالميذللميكن حىت  صالحياتأربع  املدرسى له

 .الكتاب املدرسى املستعمل

ن قال إ( ::Thaimah،1891 مةعيط), عناصر السابقةبأربعة  اتعلق

و  الكتاب املدرسى للغة العربية ب ا يتعلقمبهتم يهم الذي ال بد أن العنصر األ

أو  ههو حمتوياتتقييم الكتاب اىل ان اكرب اهتمام يف جماالت  كذلك نظرا

وجوده يف  جيبالذي خر العنصر اال. كتابالكلي للمن اثحلتوى املواد بقدر 

مث املهارات اللغوية % 92أسس اعداد الكتاب بقدر هوالكتاب املدرسي 

مث التدريبات و التقومي بقدر % 92مث طريقة التدريس بقدر % :بقدر 

مث % 90إخراج الكتاب بقدر  مث% 1مث املواد املصاحبة بقدر  92%

من خالل  ذلك و %.922حيت جيمع كلها بقدر% 0االنطباع العام بقدر 

حسن الكتاب  عيني تكبري يف  دورندرى بأن حمتويات الكتاب هلا  ,الوصف

 .املدرسى أو العكس
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 كمستخدمني  التالميذدرسي فاملكتاب اليف  املواد الواردةتعلقا ب ماأ

تويات املواد حمن بصعوبة يف فهم يشعرو  ب املدرسي سوفاالكتذلك 

هذه . اللغة املستعملة يف ذلك الكتاب صعبة تللكتاب املدرسي إذا كان

 Ravenetteأما قال .كتاب املقرؤال انقرائيةدرجة صعوبة اللغة سوف تؤثر 

(1:89111) 8 

“That what is to be learned must be related to the child’s level of development 

and the area of his interest.” 

 أنه Sitepu (90280290)الذي قال سيتيفو  نقرائيةعامل االهذا ف

أن  ىعل هذا ترجيح و. االهتماممن  هلاعنصر من عناصر اللغة الذي البد 

وجود منبع  وه التالميذتعلم  لنجاح الذي يعضد العوامل الداعمة من عاملال

يع أن جنده و ذلك يسط. بسهولة مهافهنيلها و  منهلم  ي ميكنالعلوم الذ

و طبعا مع  ؤمع الكتاب املدرسي املقر  التالميذ قراءة اليت تقوم هباال ليةمبع

 .همدرجة إدراكل ناسبةامل نقرائيةاالدراجة 



 

9 
Nur Fitriyani, 2014 
Analisis keterbacaan buku teks  al-lughah al- arabiyah bahasa arab sma dan sederajat kelas xi 
karya Zakiyah Arifah, M.Pd dan Nadia Afidati,S.S 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

لفهم املواد الدراسية اليت  التالميذيف عملية  اري أثتيؤث ر  نقرائيةاالعامل 

 Sulastri خر قالت سوالسرتىاآلرتجيح الو . بشكل الكتابة توصل

و  عملية االتصال بني القارئ اهلا دور مهم ألهن نقرائيةاالن إ( 380292)

قالت .الكاتب حىت وصل مقصود الكاتب على نفس القارء  بعد قرائة كتابه

إن الكالم الذي يقرأه أحد البد أن يسهله Rahim (38022: )راحيم 

 قالو .ؤوقع التفاعل بني القارئ مع كالمه املقر حيت  Readable لفهمه أو

إذا اراد  Sulastri (580292) يف سوالسرتي  Harjasudjana هارجاسوجانا

أن يسعى ليكون درجة  ها و يفهمها القارئ فعليهفي ابته أن يرغبتالكاتب ك

لتعليم يف طبقا .دائما ةيلايف وظفة ع تالكالم يف كتابته وقع انقرائية

 انقرائيةدراسة عن الن إ Rusyana (091891:1)قال روسيانا ,املدرسة

املادة , نشطة التعليمأن يف ا ىلنظرا إ.استعماهلالالكتاب املدرسى مهم 

دنا هذا يف بل ان كانو  ساسياأ ادور  لعبتالكتاب املدرسى  الكتابية خاصة يف

أما أكرب  .فعلها ال سيما يف مرحلة متوسطة يلقل نقرائيةاالدراسة عن أن ال

ا املؤلفون و هب الكتاب املدرسي البد أن هتتم انقرائيةاهتمام يف مسألة 
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  لغري الناطقني كما قال سليم اوجهاملدرسون إذا كان الكتاب املدرسي م

Salim (دون سنة ) إن تصميم الكتب و تقييمها للتالميذ غري الناطقني من

 :Simanjuntak (92891::)قال سيماجنونتاك . أصعب العمور

“For most foreign language student, the major problem in reading will simple 

be the gap between what they know and what a comparably educated native 

speaker knows in relation to the language and the content of written text”. 

 انقرائيةستعمال اللغة الذي سوف يؤثر ابملؤلفني أن يهتموا على افيجب  

 .الكتاب

هل الكتاب املدرسي الذي " ذلك هي املشكلة اليت تظهر بعدو 

 اليت تناسب نقرائيةاالدرجة ضبط  ىلإ و التالميذ يرجع ونه املدرسستعملي

القيام بانشطة عملية  عند الباحثةخربة  يف يتحقق اهذ "؟التالميذمعرفة 

مادة الكتاب املدرسي اليت  أن   ظاهرة يف امليدان الباحثةاليت وجدهتا التدريس 

ل وصان يعلى مل تقدر PGII 0 للمدرسة الثانوية العام التالميذ درسهاي

اخلطيئة يف  ال سيما وجدت الباحثة أن هناك . اللغة العربية فهم ىلإ التالميذ
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الزم " انا و أسريت"م و هو يف موضوع الكالوص النص يف أحدكلمة كتابة  

 ".سعيد"يبدل بكلمة " علي"لكلمة 

تم رابية و قراءهتا تاللغة العيف فهم مادة كذلك  التالميذحالة صعوبة 

 نإم يقولون ظ عملية الواجبة ألهناخنفايب و السل التالميذ كالمعن طريق  

 Suherli سوحريىلقال  .أن يفهموها ونالعربية صعبة و هم ال يستطيع املادة

قي أن تر  اهل ال بد يعترب أن القراءة اجليدة Klare ناقال من رأي (2008)

ة و اءد سرعة القر زيتستطيع ان تذلك ك و التالميذ ذكرقوة ميول التعلم و 

 .عادة القراءة قدرهتا و حفظ

رادة و إهلا  الباحثةف, تظهر يف امليدان شكالت اليتتلك امل إىل انظر 

ستعمله يالكتاب املدرسي الذي  انقرائيةناحية يف  البحث تعمللقوية  سةامح

تفكري بد هذه االرادة تؤك. عشر احلادىيف الصف و التالميذ  وناملدرس

ة يف صف تدريس اللغة العربييف  املستعمل املدرسي أن  الكتاب الباحثة

الن  ”BSNP“ الوطنية لتعيني معايري الرتبية يئةاهل مل ميس تقييمه عشر احلادى
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ذلك أن و ك للكتاب املدرسي قييمالتضبط من ضوابط  ةناسبم عدم فيها

الكتاب املدرسي . مل تصلح الذيهناك اخلطيئة من كلمة يف أحد النصوص 

 لعارفة عشر احلادىلصف ل معادلتهاو  ملدرسة الثانوية العامةبالغة العربية ل

Arifah  أفيديتو Afidati (0290) و ست ني صفحة يف  تسمبجموع  ؤلفي

ان  يعيستطم ا ضبط الكتاب املدرسي الذي أدرجة واحدة و ل حدالد و جم

و الذي له فه ”BSNP“الوطنية  معايري الرتبيةلتعيني  يئةاهل إىل يمهييقدم تق

 ائة صفحةكثر ثالمثاأل ىصفحة و عل قل مائتااأل علىالصفحة  عدد يارمع

 .لكتاب التالميذ

عملية البحث  ىعل الباحثةتقصد  السابقةة البحث  خلفيىلإ اظر ن

 انقرائيةحتليل "باملوضوع  ب املدرسي للغة العربيةالكتا انقرائيةاملتعلقة بناحية 

صف لل معادلتهاو  ملدرسة الثانوية العامةباللغة العربية املدرسي  لكتابا

 ."أفيديت ناديا و عارفةزكية ل عشر احلادى

 كلةتعيين المش ـــ ب
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اللغة العربية يف الكتاب قراءة و فهم كالم بالصعوبة يف  يشعرون التالميذ ـــ9

 .ياملدرس

املقدمة يف  املوادأن ب للغة العربية بسبة يالدراس اتواجبقليل فعل ال ـــ0

 .التالميذال يفهمها  الكتاب املدرسي

صف لل معادلتهاو  ملدرسة الثانوية العامةبا للغة العربية يالكتاب املدرس ـــ3

اهليئة  ميسه ملAfidati (0290) أفيديتو  Arifah لعارفة عشر احلادى

عدد صفحاته أن تقييمه بسبب  ىعل “BSNP” الوطنيةلتعيني معايري الرتبية 

 .يالتقييم للكتاب املدرسضبط تقدمي  مل يستوىفلد واحد جميف 

و هو يف موضوع  يف إحدى النصوصيف كتابة الكلمة هناك اخلطيئة  ـــ1

 ."سعيد"يبدل بكلمة " علي"الزم لكلمة " نا و أسريتأ"الكالم 

  ثتركيز البح. ج
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هذا البحث فيما  الباحثةتركز ، و تعيينه التمهيد للمشكلة إىل اسنادإ 

 8يلي

ــــ الكتاب املدرسي الذي تبحثه  الباحثة هو الكتاب املدرسي للغة العربية 9

  أفيديتناديا عارفة و زكية باملدرسة الثانوية العامة للصف احلادى عشر ل

 .0290لعام 

بانفهاميته تعلق اليت ي نقرائيةاالعن هي  يدراسة الكالم يف الكتاب املدرس ـــ0

و يف هذا احلال  .ئإستجابة القار بو  نقرائيةاالرمز ب ها الباحثةتعترب  وسوف

ناء على رمز ب نقرائيةاالوصف يف  ”Fog Index“ نظرية الباحثة خدمتست

 نقرائيةاالوصف يف  ”Taylor“نظرية الباحثة  خدممث تست نقرائيةاال

 .ئإستجابة القار ب

 المشكلة ةصياغ ـــ د

ألن سوف اف, ه الباحثة سابقاتشرحقد الذي  شكلةتعيني املبناء على 

 8املشكلة فيما يلى  ةصياغ ةباحثالتعرب 
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 ملدرسة الثانوية العامةباللغة العربية للكتاب املدرسي  ةعامصورة  كيفـــ  9

  Afidati أفيديتو  Arifahلعارفة  عشر احلادىللصف  معادلتهاو 

 ؟(2012)

 ملدرسة الثانوية العامةباللغة العربية  املدرسي كتابلا انقرائيةكيف وصف ـــ  0

 Afidati أفيديتو  Arifah لعارفةر عش احلادىللصف  معادلتها و

 ؟ نقرائيةرمز اال استخدامب  (2012)

 ملدرسة الثانوية العامةباللغة العربية  املدرسي لكتابا انقرائيةكيف وصف   ـــ3

   Afidati أفيديتو  Arifah لعارفة عشر احلادىللصف  معادلتهاو 

 ؟إستجابة القارئ  استخدامب  (2012)

 

 أهداف البحث ـــ ه

 8منهاأهداف  فهذا البحث له, ةسابقالاملشكلة  ةغاعلى صي بناء
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 ملدرسة الثانوية العامةباللغة العربية للكتاب املدرسي  ةعامصورة  معرفة ـــ9

 Afidati أفيديتو  Arifahلعارفة  عشر احلادىللصف  معادلتهاو 

(2012). 

ملدرسة الثانوية باللغة العربية  املدرسي كتابلا انقرائيةمعرفة وصف ـــ 0

 Afidati أفيديتو  Arifah لعارفة عشر احلادىللصف  معادلتهاو  العامة

 .نقرائيةرمز اال استخدامب  (2012)

الثانوية ملدرسة باللغة العربية  املدرسي لكتابا انقرائيةمعرفة وصف  ـــ3

 Afidati أفيديتو  Arifah لعارفة عشر احلادىللصف  اهعادلتوم العامة

 .ئإستجابة القار  استخدامب  (2012)

 

 

 البحث منهج ـــ و
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. املنهج الوصفي مع التقريب النوعي املنهج املستعمل يف هذا البحث هو 

لوصفي هو املنهج املنهج ا Sukmadinata (6080221)قال سوقماديناتا 

. لصناعيةالظواهر ا ظواهر الطبيعية أوظواهر إما الف الالذي له الغرض لوص

لتعبري و فيسعى املستعمل يف هذا املنهج الوصفي  أما التقريب النوعي

الذي تناله  الظاهرة بطريق كيفية أو نوعية املعلوماتلتشريح املعىن من 

 .خطوة املستجيبمن امللحوظة امليدانية أو من الباحثة من وثيقة نفسها أو 

 البحث فوائد ـــز

 ناحية الن ظريةالمن  فوائد البحثـــ 9

 عطاء االشرتاك املهم يف ترقية نظريات مادةإ هذا البحثمن  ىيرج

نظريات املتعلقة بوالية االختيار لخاصة  ،ملدارسايف تدريس اللغة العربية 

طار يف ا و هذا. درسي يف تدريس  اللغة العربيةو استعمال الكتاب امل

 حيت ةجيد رييامعيف التدريس له  الكتاب املدرسي املستعمل ليكون

.همتدريسفهم مادة يف به  واينتفع يستطيع التالميذ أن
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 من ناحية السياسة فوائد البحثـــ 0

 اهليئة لتعيني معايري الرتبية الوطنية يعىنيف هذه احلالة احلكومة سياسة 

“BSNP” مدارس  يف مجيع الكتاب املدرسي املستعمل يريد أن يكون

اربعة معايري املعينة  ىبناء عل لكتاب املدرسي اجليدلعيار الئق مب تكمالم

هذا يف م ا أو ( الرسوماتو العرض و  انقرائيتهاى و اللغة مع تو بلياقة اثحل)

يف تدريس اللغة  الكتاب املدرسي املستعمل الباحثةاختارت , البحث

 هليئة لتعيني معايري الرتبية الوطنيةا هسمتمل  هالعربية يف املدرسة و لكن

“BSNP” لبحث سوف يساعد ن هذا االباحثة أ وهبذا ترجو .يف تقييمه

  ميس تقييمه ولكن ما زالالكتاب املدرسي الذي مل احلكومة على تفتيش

 .يف الدراسةيستعملونه املدرسون والتالميذ 

 املمارسةمن ناحية  فوائد البحث ـــ3

على إعطاء  ه الباحثةقصدتأن هذا البحث قيقة يف احل

ع أن ختتار كتابا مدرسيا الوصفحصوصا ملؤسسة املدرسة حىت تستطي
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لرتقية قدرة  موجب رو ذلك يقصد على نيل أث. ه اجليدةصائصخلمناسبا 

فذلك الكتاب   نفسهمأ التالميذأما بنسبة . التالميذالتعلم عند 

 ومية كما قال سوحرمانيلا طيهم أثرا يف عملية تعلمهماملدرسي سوف يع

Suherman (9080299) يطلبه ف, يسن من خالل الكتاب املدر إ

على كل ما قد  اتأو التجريب اتو املمارس اتكثرة التدريبعلى   التالميذ

قدرة  واأن حيسنالتالميذ  تعلموا يف ذلك الكتاب املدرسى حىت يستطيع

 .        تعلمهم

 من ناحية اإلشاعة و العمل اإلجتماعي فوائد البحثـــ 1

بوسيلة تقدمي  يةابة احليلة إلعطاء التنوير على جتر هذا البحث هو ا

 .د العملالوصف وبوعاضة وجو 

(34-38:2006) Marshall & Rosman  ا إندونيسيجامعة يف

مادة هذا البحث  ليكون يرجى فاملعىن UPI (18:2012.) الرتبوية

حصوصا لكتاب  يالكتاب املدرسمسألة عن  هناكذا إفيما يأتى  ةينظر 
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علي تقييم  رتبيةعايري التعيني مالوطنية ل يئةس اهلمتاللغة العربية الذي مل 

  .ستعماله يف عملية التعليم يف املدرسةا لياقته و لكن مل يزل

سالةتنظيم الر هيكل  ـــ ح  

 شكلةعيني املتو خلفية البحث من  الرسالةكب رت ت ،يف الباب األول 

 و البحث منهجو  بحثأهداف الو  صياغ املشكلةو  بحثتركيز ال و

عة و العمل اإلشااملمارسة مث  و البحث من ناحية النظر و السياسة فوائد

 .تنظيم الرسالةبتقدمي هيكل  هذا الباب الباحثةتم ختاإلجتماعي و األخري 

 يتعلق يتالالنظريات حياول هذا البحث لتقدمي ، يف الباب الثاين 

يتعلق أوال  نقرائيةاالاألحوال  حبث.و الكتاب املدرسى نقرائيةاالأحوال ب

 ا بقياسثالث و نقرائيةاال يف ةؤثر امل العواملب ثانيا ا مثهنفس نقرائيةاالبتعريف 

الكتاب  يفتعر ب يتعلقف أوال يالكتاب املدرس أحوال أما حبث. نقرائيةاال

الكتاب املدرسي للغة األجنبية لغري مث  تاب املدرسيمث وظيفة الك ياملدرس

 .الكتاب املدرسي اجلودي و الناطقني هبا
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 شرح منهجية البحث اليت فيهاة لالباحثاول حت ،يف الباب الثالث 

اجملتمع بيانات و ال ردالبحث املستعمل و مصا منهجالبحث عن 

  و األخري عن طريقة البحث اليتة البحث داوا للبحث و العينة حصائىاإل

 .طريقة حتليلها مجع البيانات وطريقة  اكانت فيه

و  حاصلة البحث الباحثة شرحت ،يف الباب الرابع 

 اتحو اإلقرت  نتائجباب األخري و كان فيه الالمت الرسالة بتتخاو .تفسريها

 .املستقبل يف ليكون هذا البحث نافعا

 


