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 باب األولال
 مقدمة

 
 لمشكلةالتمهيد ل .أ 

خالق و حضارة الشعب األة يعىن تكوين يهداف من الرتبية الوطمناأل
التالميذ ليكون إنسانا مؤمنا و متقا إىل ربه  املرتبة و ذكاء حياة الشعب، تكوين

و  دمقراتيةرا و يكون شعب خالق كرمية ، و صحة و عاملا و ذكيا و مبتك، له أ
 من هداف الرتبية املكتوبة يف فصل الرابععرض عمليتها، أعلى . بناء يةمسؤول

نظام الرتبية الوطنية، فيما  عن 2003سنة  20رقم  ايأصول القانون إندونيس
 :يلى

لبناء ارادة و لتطوير ابتكار اوال، عملية الرتبية تعقد إلعطاء قدوة و 
لتعليم، الثاىن، الرتبية تعقد بتطوير ثقافة القراءة و  التالميذ يف عملية ا

 املكونكتابة  و حساب جملتمع، الثالث ، الرتبية تعقد بإشرتاك مجيع 
 الرتبية. جودة اخلدمة سيطرةجمتمع بوسيلة اشرتاك يف عملية و 

، ننظر تمعاجملشعب و الرتفاع  درجة  هداف الرتبية يعىن الهة من أاجل
ية رتبية الوطنفردية لكن هلا عالقة وطنية، الاأل تية الوطنية ليسن الرتب رب أاخل من

 عب. شالقى درجة رت لالزم 
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مهية و أتوجه ألمهية حكومية ليست الرتبية الوطنية ن و من هنا نعرف إ
مثل  ية الوطنية من خدمة لتغيري جمتمع،الرتبكانت ذا  تمع، إاجملفرقة لكن ألمهية 

جلعل الشعوب  يعين  1945 إندونيسيان أصول القانو رض يف افتتاح ما أغ
 .  ذاكيني

يف املدرسة توجد عدد عناصر يعىن التالميذ و املدرس و عملية الرتبية  
تسهيالت التعليم الوسيلة و الم و مادة الدرس و عملية التعليم و حاصل التعل  

اءة الكفعملية و الرض و الغما معيار الرتبية الوطنية تتكون من معيار أ الرتبية. 
 ، و نتائجبنية التحتية، مدير الشؤون املاليةعلمني، املنظام يف ترقية الو  نياخلرج

 مستمرا. الزم مذاكرته 
عرفة  و املة لتطوير ين املدرسة هلا دور و مسؤولعلى بيان السابق إبناء 

عناصر مهمة من  ىحدإ. دراسيمنهج التعقد بوسيلة . مسؤولية املدرسة فينال
كتاب ة بالادو هي كتاب الدرس و تقال أ يف املدرسة ن منهج الرتبيةع

لتحصيل متخرجني الة وافية هو و جودة   كتاب الدراسيوجود  . الدراسي
مهم لتقدم و ملهارة التالميذ كتسهيل  كتاب الدراسي،  تعليمال اجليدين كوسيلة

 التعلم. 
توجد املدرسة ملادة التعليم، يف اما الكتاب من عنصر يكون مراجع 

كتاب و  املدرسية  عند التعليم  يعىن كتاب ا لهكثر استعمان من الكتاب أجنس
  من انواع مطبع.  الدراسي
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يعىن كتاب يألف بأهال او يطبع املدرسية ن كتاب ال أهلذا احلال يق
يعىن كتاب  (textbook)الدراسي من قسم الرتبية  الوطنية. اما كتاب  حبكومية

بينا ان  (1950:302)و وسلي (1935)بكون كتاب التعليم. او الدروسا
هو كتاب يستعد إلستعمال يف الفصل، يألف بدقة و يستعج  كتاب الدراسي

   جمال مناسب و يكمل بتسهيلة التعليم املناسبة.بأهال من 
 كتاب الدراسيقال ان   (302-1950)يف وسلي (1940)اما النج

 ي كتاب اساسهو كتاب معياري كل من فروع دروس و يتكون من كتابني يعىن
هو كتاب الدرس  كتاب الدراسيقال ان    (1986:13) تاريغان زائد.الوكتاب 

يف جمال معني، كتاب معيارى يألف بأهال من جمال مناسب ملقصود و غرض 
يكمل بتسهيلة مناسبة و سهل لفهم مع مستعماله يف  كتاب الدراسيالتعليم.   

تالميذ  يستعمل مبدرس و   سيكتاب الدرامدارس حىت قادر ملساعدة التعليم .  
 درس.  البغرض لسهولة يف فهم 

يقولون بأن الكتاب املدرسي هو أحد  (2008)، وآخرون سارافيتا
 :الركائز املهمة باإلضافة إىل املنهج

Textbooks represent one of the pillars of formal education and they often 
represent the actual curriculum, since they may heavily influence the 
content, the approach, and the teaching style. In many cases. textbooks 
determine both the selection and sequencing of topics to be taught, and 
contribute to the kind of ment al representations that students construct 
(Zahorik. 1991; (lntcv. 1992: Maret, 19R2). 
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تعليم ثالثة عوامل تؤثر يف تربية و  يف كتابه (4-3:)دون السنةسيونقال 
 جناح التعليم :

 استعداد التعليم  .1
 كل لقاءلصالح ا .2
 لتشجيع التالميذ يف قبول درس .3

  عىن :عوامل الزم فكرها يف وقت طويل ي( 5-4يونس )و قال 

 مادة  سنتعلمها .1
 تعمل عند التعليمطريقة الىت ستس .2
 فصل الذى سيعلمه .3
 مذاكرة درس السابق .4
 وقت و مكان القاء درس .5
 مقصود من الدرس .6

درس عند التعليم امللباحث ان استعداد من تعريف السابق فيلخص ا
الن يف الكتاب توجد  كتاب الدراسيلنجاح يف توصيل مادة يعىن  يكون عامل 

كتاب ال نص مقروئيةعن حث البما أىل التالميذ. الىت سيلقى مدرس إواد امل
يف مدرسة  كتاب الدراسي التقييسهلذا الدرس يف هيكال معيارى  الدراسي

  .الذى يعتمد اىل نظام



5 

 

 
 

معيار التعليم  عن 2005 سنة  19 بناء  على نظام احلكومة رقم 
مور املدرسية يف حاجة املرافق التعليمية األأمر من  ىرسادن الكتب الأ، الوطين

معيار ، معايري اجلودة التعليمية، ومعيار احملتوىمثل ىف ، لوضع معايري اجلودة
 املرافق القياسي والبين معيارتخرجني، معيار الرتبوى ، املالعملي ، معيار كفاءة 

 .ايري اإلدارة ومعايري التمويل، ومعايري التقييم الرتبوي، ومع  حيتالت

 ملكية الكتب املدرسي ة تنصالالئم من نظام احلكومة 43فصل و ىف 
 .واحد للطالب ، أو واحد من الكتب املدرسي1:1جيب أن حيقق نسبة 

، هأن يكون حقيقة حمتويات يف املدارس جيب الكتب املدرسي الذى تستخدم
يتم حتديد  .والعرض املنهجي، واستخدام اللغة وقراءة جيدة، والرسومات وظيفية

 .(BSNP)  الوكالة الوطنية ىف معايري التعليممن تقييم أجرت  املعايريهذا 
 يزمت 2005سنة  11رقم  م وزير الرتبية الوطنية جلمهورية إندونيسيانظا 

ئف، االنتخابات، األرواح واملمتلكات، واملشرتيات، وظاالمن التفصيل وينظم 
هو  املقررمعتمد على نظام الوزير ، كتاب . واإلشراف على الكتب املدرسية

ميان و درسة لرتقية إاملتعليم إلستعمال يف واجب يشمل فيه مواد الالمراجع 
و صحة  حساسية و القدرةتقوى و اخالق و سخصية و معرفة وتكنولوجيا و 

درس و املعلى الواجب عيار الرتبية  الوطنية. الكتاب يفيد ملراجع يصنف مب
 التالميذ عند التعليم. 
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 ،ساس علوم واضحة و حديثة. له أ1التعليم : صائص نص الكتاب خ
تنوعة ، و سهلة لقراءة ومطابقة بإحتيا  املناسبة ، امل.يشمل فيه مادة  2

. 5 ،رض التالميذ لتعلم. يرتقى غ4 ،. يعرض عملية  و مرتبة3 ،التالميذ
. يشمل مادة تطبيق و تقيم 6 ،لتالميذيومية الشكلة امليشمل فيها مواد حلل 

 لقياس قدرة.  
من كتاب التعليم الزم ان حيققه من جهة علوم و ال جياوز عامل املادة 

ادة الزم ان يكون واضحة و ظابطة ومناسبة مبنهج الدراسي و املعن النظام . 
 ال لتجميل. مناسبة بالنص و تكون تربية ليس إ . صورةزمناليتبع تقدم 

ختيار مادة االرتتيب و الالكتاب الزم ان يعرض غرض التعليم و ينظم 
يهتم ارتباظ بني مادة ، و عالقة النص مع و  التعليم، يرتب اعمال التالميذ ، 

تدريب. هذا العرض يستطيع ان يرتقى تشجيع التالميذ ، يوجه اىل استيعاب  
ءة ، ارتباط بني مادة يستطيع ان يذاكر مادة اخرى، استفاد اجابة و كفا

 .حماسبة النفس
كتاب التعليم الزم لتوصيل مادة يف اللغة اجليدة و صحيحة. ننظر من 
هذا الكتاب استعمال اللغة هل عادية او جذابة او مناسب بتطوير التالميذ. 

مجلة، فقرات ، و نص ( عامل مقروؤ يرتبط بدرجة  سهولة اللغة ) مفردات ، 
للتالميذ مناسب بدرجة الدراسته.، احوال تتعلق بسهولة القراءة شكل الكتابة و 
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خبار و مجال االقارئ و كثرة الغري ذالك ، جتذيب كتاب التعليم مناسب مبيول 
 رمسية.  الالكتابة و مناسب باللغة 

و  455منرة  مبراقبة رسالة التقرير وزارة الرتبية الدينية 2004يف السنة 
يقرر كتاب الدرس ملدرسة االبتدائية لدرس الرياضية و العلم الطبيعية و  505

اللغة االندونيسيا و علم االجتماعي الذي كافيا من شروط عرض و مهيئ و 
 تعمال يف املدرسة. صاحل إلس BSNPمن خطوط مقروء و 

ستعملة يف مدارس يقسم اىل املكتب اليفرف من حاصل مطالعة ان 
جع.  املر تدريب و كتاب الم و كتاب اقسام : كتاب الدراسي و كتاب املعل بعةار 

كتاب الدراسي يفيد لتعلم التالميذ. هذا الكتاب يتعلق عالقة واثقة مبنهج 
م يسمى بكتاب مراجع الرتبية. هذا الكتاب يفيد ملراجع الدراسية. كتاب املعل

 مدرس  عند التعليم.  
الزم ان يطالع ثالثة احوال : مقروء  دراسىمقروئة نص الكتاب اللتعيني 

تعلق بقراءة املقروئية تص و القارئ. نتصال بني الاالنص، و خلفية قارئ و ال
. (1984:213 ،)روسينا بعوامل : قارئ و نص و خلفية ، حىت يتصلةاحد
 العوامل تبني عن مقرئية كتاب الدراسي.   هذه

ركيز  عامل مقروء، اما عقد تقيم عن مقروئية كتاب الدراسي  اىل ت 
متعلق باحوال نص و فقرة و مجل و الفاظ الذى ينظر من ناحية قواعد 
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اما خ رب عن احوال قارئ و اتصال بني قارئ نيسيا و تناسب اللغة مبتعلم. االندو 
 و النص ال يدخل يف تقيم الن اخل رب ينال حني املتعلم يقرءه.  

حتيا  متنوعة. بايم اللغة العربية و من اكثر املتعل بلدال ىندونيسيا من احدإ
 ذ( ، إ2006:56، )أشراف 12ة اىل اندونيسيا مند قرن دخول اللغة العربي

شاكل يف املمن املمكن تعليم اللغة العربية يبدأ مند ذالك. و لكن توجد عدد 
 تعليم اللغة العربية مند زمانا.  

اىل اندونيسيا.  سالمة يف اندونيسيا يبدا من دخول اإلتعليم اللغة العربي
التعليم يبدا كاللغة للعبادة، حينا مسلمون يعملون عبادة باللغة العربية، فتعليم 
اللغة العربية يبدا بتعليم قراءة القران، و من هنا بداية تطوير تعليم اللغة العربية 
لفهم نصوص الدينية و اللغة االتصال الذى يعلم يف مراكز الرتبية من سلفية اىل 

 . (2013افن، )ر  عصرية
يتعلمون عن اللغة يف   لف انسانأ حتليل عن اللغة عقد مند زمن ، مائة او

هداف من تعلم اللغة. يف جمال األبعص منهم ناجحون لنيل  لكنكل سنة ، 
 الرتبوى اللغوي، مهارة اللغة تكون اهداف التعليم. 

مهارة تشمل على انتا  الفعلى )كالم و كتابة( او فهم )مسموع و 
ن اللغة  ( : إ2007:37) وء( يكون حوادث اللغوية. بني دوغلس يف كتابهمقر 

احلياة. اللغة تكون وسيلة لتوصيل اراء و  للناس ىف يهي الة االتصال االساس
تكون واضحا ان  ة الناس. يظهر ان يف سنوات االخرفكرة و شعور يف حيا
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غوية من شيئا جدابة قائدة اللغة توسع اىل جمال معريف و  مذاكرة. اذا تربية الل
للبحث. ليس لفهم اللغة االندونيسيا كللغة االوىل، يف هذه العوملة . فهم اللغة 

 االجنبية كذالك مهم، ال سيما لتعلم اللغة العربية  كلغة القران. 
سيكون احسن اذا نتعلم دين االسالم ليس اال من كتب الرتمجة فحسب 

بفهم تلك اللغة سيكون سهال لفهم ب باللغة العربية، الن من كتلكن مباشرة 
رسائل و توصيات و لعمل ما امر اهلل بكل يقني . لذالك الرتبية اللغوية هلا امهية 

 خاصة يف احلياة. 
س قبل التعليم واستعداد التالميد يعىن :  التالميذ اال ستعداد مدر  فرق اال

عارفا عن كل ان يتعلمه دقيقا و فامها، و  يتعلموا مادة سهلة، اما مدرس الزم
  .(1996:12)سهطان. شيئ و احتيا  التالميذ

اللغة العربية عند معياري هى اللغة تستعملها عربيون وحوهلم إلتصال،  
ة من انتا  الثقايف حاصل من ، لذالك اللغة العربي(1987:7)مبا قال الغاليني

ن ن ومكيان عربيو . اللغة العربية كذلك  (Native Speake) تلك اللغة نيناطق
 حوهلم، و يتعلمها الناس من احناء العامل.    

ظهور مشكلة يف التعليم من شيئ عاديا خاصة يف التعليم اللغة العربية ، 
ا من شيئ عاديا لنيل ة اخرى متياويا حبل مشكلة اخرى هذسيظهر مشكل

 تقدم. 



10 

 

Anugrah Nurhakim, 2016 
ANALISIS KETERBACAAN WACANA BUKU TEKS BAHASA ARAB KARANGAN “A. SYAEKHUDDIN, HALID 
AL-KAF DAN JALAL SUYUTI” BERDASARKAN STANDAR KRITERIA BSNP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

مشكالت تعليم اللغة العربية وقعت يف مجيع عناصر التعليم مثل منهج و 
 ،)أشراىفطريقة و تقنية و مادة التعليم و تقيم و مدرس و غري ذالكاساليب و 

. عمل مجيع سعي  مبتخرجني من جامعة حلل مشكالت (70-75: 2006
 يف تعليم اللغة العربية. 

مادة اللغة العربية من اهم عناصر كثرية يف تعليم اللغة العربية الىت تكون 
التعليم عامة تؤلف يف كتب تعليم. مادة التسهيلة لتشجيع و لنيل اهداف 

املدرسي و هلا اهداف خاصة. االهداف تكون مراجع يف تأليف مادة. تقرير 
 2عن معايري تصنيف  كتب املدرسي  تو جد يف نظام وزير الرتبية الوطنية منرة 

  يف اندونيسيا . 2008يف سنة 

عن كتب للتالميذ ان كتبهم ال ميكن ان يكون  أشراىف اعتقد مسش الدين
تساويا ملتعلم لغة االجنبية، بسبب فرق اهداف، فاللغة االم فرق يف االصوات م

 .  (1988:33)أشراىف. و قواعد و مفردات و نظام كتابة
م متفرق بعضهم ياهتكتاب املدرسي يؤثر اىل فهم التالميذ اما مستو 

بعضا. لذلك تصنيف الكتب الزم ان يعمل بدقة وضابطة. تصنيف كتاب 
 التالميذ اذا مل يكمل بعناصر كتاب جيد.   الدراسي سيفشل 

كمركز لتفتيش كتب   (BSNP) الوكالة الوطنية ىف معايري التعليم وجود
 الدراسي مل يعمل على قدر طاقته. مثل للدرس اللغة العربية، يف موقع الرمسى

كتب الم ياال توجد  شكل لتقي(  BSNP) الوكالة الوطنية ىف معايري التعليم
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درسة االبتدا ئية و املالعربية ملستوى مدرسة العالية ، اما ملستوى  الدراسي للغة
 درسة الثانوية مل توجد شكله. امل

اهم عناصر يف تعليم اللغة العربية هي وجود مادة التعليم كتاب الدراسى او 
 ون مراجع التالميذ عند التعليم.مادة التعليم اليت تك

خ رب و  الة و  داسي هوقال ان كتاب ال (2011:44)سوحرمان
 تطبيق التعليم. نسوتونلملدرس لتنظيم و ملطالعة و   نصوص حمتاجه

كثر الكتاب الدراسي كآلة التعليم الىت تكون أبني ان  (1982:119-120)
كتاب الدراسي يستعمل مند الناس ماهرون بالقراءة و الاستعماال عند التعليم. 

 طبع.  التوسع اىل وجود الة الالكتابة، و 
واد التعليم املمن سوجاىن و ابراهيم ان   (2011:111)س حممداقتب

من اساليب مستعمل مبدرس اومريب يف عملية التعليم و بع رب خطوات معينة 
حىت التالميذ يتبعون عملية  التعلم و التعليم . خط كبري من التعليم يعىن العلم 

 التالميذ لوصول اىل معيار معني. الذى تتعلمالسلوك  و الفن و 
كتاب الكتاب الدراسي يؤثر كثريا الن ال إن(2009)و قال كولوف 

كتاب الدراسي كمراجع  لتنظيمهم، اليؤثر تعليم يف الفصل و مدرس يستعمل 
 .  (2005فان حوجيار) -)فان دين حوفلاما الذى يتعلق مبادة و طريقة التعليم

. 1:  قال عن مادة اللغة العربية و مراجعها يعىن (149:2010)جميب
. درجة 3. تناسب بعالقة خ ربة التالميذ 2تفكر معيار تفكري و تطوير التالميذ 
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جذابة مادة ، املادة تطابق حبالة بيئة كمراجع الذى تناسب بتطويرمهارة التالميذ 
و  ةجتماعياالو  يةفنالسياسية و العلق حبوادث ت. جودة املادة ، املادة ت4
 تكنولوجيا الذى حدث جديدا.ال

ستعداد االقال عن مادة تعليم اللغة العربية ، ان  (2010:40)زانفو ال
كتب  تو جد الن ألمادة اللغة العربية لغري ماطقني هبا من شيئ  حمتا . ذكرا 

قليل بنسبة كتب اخر. انه قال كذلك ان استعداد مادة التعليم اللغة العربية لغري 
فيه انواع متارين  عن ناطقني هبا حيتا  اىل وقت طويل و مقياس كامل. الن 

مفردات و تركيب و مستوى مادته تدرجيية. الن تصنيفها متفرق بعضها بعضا 
ُمِعّد هذه املادة البد من ادرا على اعداد هذه املادة. اما ليس كل من مدرس ق

ناطقني  هبا، اما توجدكثري من كتاب مصنف الاهالىى يف تعليم اللغة العربية لغري 
ن كتب موجود مل يصل اىل كماهلا. و غري مناسب و اخر لغري ناطقنب هبا.  ال
 حيتا  اىل تطويرها.  

 ىفكتاب الدراسي لدرس اللغة العربية عند الناقة توجد اربعة عناصر ال
قافة و ناطقني هبا يعىن عنصر النفسي و الثالتصنيف كتب اللغة العربية لغري 

 . (1990:3)تفتازان.الرتبية و اللغة
عن مشكالت كتاب الدراسي اللغة العربية لغري  (2012)زاد افندى

ن هذه الكتب صعبة و كثرة املادة.  و حمتويات الكتب غري ألناطقني هبا 
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ىل نقصان تشجيع التالميذ. عند مناسب مبوقع التالميذ، حىت يسبب إ
 ن مراجع اللغة العربية يف مركز الرتبوية حمدودة و ناقصة.  إ (2009)الوهاب
تربية رمسية الىت هلا مشكالت يف كتاب الدراسى يعىن حد من مستوى أ  

الباحث يعتقد وجود  ،مدرسة ىف مستوى مدرسة االبتدائية. تعليقا ببيان السابق
البحث املشكلة، الباحث سيكشف مشلكل عن مادة الدرس و فيها كتاب 

حد من كتب  يف تلك املدرسة درسة  االبتدائية، بطريقة حتليل أالدراسى يف م
وىل و الثاىن ملدرسة يف سنة الدراسية أ 6العربية جملد ع " تعلم اللغة وضو مب

 خالد الكاف و جالل شيوطى. الدين،  االبتدائية، مبؤلف شيخ
فعاىل خاصة يف تطوير اإلسهام  ن يعطىالباحث يرجى هبذا البحث أ

 حسن جودة. الكتاب الدراسي اللغة العربية أ
 تحديد المشكلة .ب 

 البحث يعىن : تحديد املشكلة من هذا السابقة ف من متهيد املشلكة
( BSNP) الوكالة الوطنية ىف معايري التعليم نقصان البحث و تقيم من .1

خلصة عن كتب متفرقة برئاسة  KEMENAGلكتب حتت رئاسة 
KEMENDIKBUD  

بعض من التالميذ يشعروا بالصعوبة عند قراءة و فهم و تعلم كتاب  .2
 .ةالدراسى اللغة العربي

 صياغة المشكلة .ج 
 كتب الباحث صياغة املشلة هذا البحث يعىن :  
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بتدائية اإلالسادس مبدرسة  اللغة العربيةىف كتاب الدراسى   كيف تناسب .1
املتكاملة األمني لسيخ الدين، حالد الكاف وجالل شيوطي مبنهج 

 ؟املعني
، دينال شيخل تاب الدراسي اللغة العربية السادسكالة نص كيف مقروئي .2

 جمال التالميذ فصل السادسإىل نظر يوطى بخالد الكاف و جالل ش
    ؟ يف بندونج الغربيةنيبتدائية االماإلمدرسة يف 

بتدائية اإلدرسة مب السادسسى اللغة العربية كتاب الدرا  ةناسبمكيف  .3
إىل الوكالة نظر دين خالد الكاف و جالل شيوطىي بال شيخ مبؤلف

    ؟ التعليم الوطنية ىف معايري

 اهداف البحث  . د
 اهداف العامة  ( أ

حاصل هذا البحث ميكن ان يعطى حتليل و معلومات عن كتاب  .1
 يف مدرسة االبتدائية  6الدرسي خاصة لتالميذ فصل 

كتاب  يعطى رأي لتدافع حواصل الفكر و البحث اخرى عن تطوير .2
 الدراسي

 اهداف خاصة  ( ب
مبدرسة  السادسكتاب الدراسى اللغة العربية ملعرفة و لبحث تناسب   .1

 .دين خالد الكاف و جالل شيوطى مبنهج معنيال شيخ بتدائية مبؤلفا
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السادس نص كتاب الدراسي اللغة العربية ملعرفة و لبحث مقروئية  .2
يوطى ينظر خالد الكاف و جالل شالدين،  شيخ بتدائية مبؤلفمبدرسة ا

 يف بندونج نيمدرسة اربتدائية االم يف من جمال التالميذ فصل السادس
 .الغربية

السادس مبدرسة ملعرفة و لبحث تناسب كتاب الدراسى اللغة العربية  .3
إىل نظر ، خالد الكاف و جالل شيوطىي بدينال شيخ بتدائية مبؤلفا

 الوكالة الوطنية ىف معايري التعليم.

 فوائد البحث .ه 
 نظرية ( أ  

ع معرفة عن مواد متعلقة بكتاب يرجى هذا البحث ان يزيد و يوس
   .الدراسي
 عملية  ( ب

اقرتاح جلميع جمتمع اندونيسيا عامة وخاصة ملركز الرتبية و املدرس و  
 التالميذ، كى قادرا  لتطبيقها حىت التعيم مبتكرا و امنا لنيل اهداف تعليم معني 

 نظام البحث .و 

وهو مقدمة فيه التمهيد للمشكلة  تضمن هذه الرسالة منها الباب األول
يبني عن التمهيد للبحث وتبيني املشكلة بالنظريات و التجريبية. وحتديد 
وصياغة املشكلة يبني عن أنواع حتديد املشكلة و يرتبه بصياغة املشكلة. و 
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ديد و أهداف املشكلة كشكل اإلجابة من حت أهداف البحث يبني عن أنواع
حث يبني عن فوائد بعملية البحث بالنظرية و صياغة املشكلة. وفوائد الب

العملية. والباب الثاىن هو  اإلطار النظارى فيه تبيني النظريات متعلقة باملشكلة 
. والباب الثالث هو مناهج البحث يبني عن املنهج الىت استخدامها البحث يف 
هذا البحث، و يضمن فيه موقع البحث و موضوع البحث وتصميم البحث و 

ف اإلجرائى و تقيينات مجع البيانات و حتليل البيانات. والباب الرابع هو التعري
 حواصل البحث وتفسريه. والباب اخلامس هو اخلالصة والتوصيات.


