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تجريد

ومستجدات الوسائل التعليمية "تقويم على الكتاب: )2014إرسال أمين (
جمال بن عبد العزيز الشرهانالتعليم" الذي ألفه تكنولوجيا

. واهلدف من هذا البحث )Library Research(املكتيبإن هذا البحث حبث
ة مجع البيانات طريقوال" ومستجدات تكنولوجيا التعليمالوسائل التعليمية "لتقومي الكتاب

Conten(تويحتليل احملأما منهج التحليل يف هذه البحث يف هذا البحث دراسة الوثائق, و 

Analisis .(:وهذا البحث حيث قسمناه إىل مخسة فصول جاءت كما يلي
الفصل األول تناول أساسيات البحث، مشلت خلفية البحث وبعد ذلك تناولنا 

وأخريا اختتم الباحث هذا الفصل بأهداف البحثاملشكالتتوضيح اإلصطالحات 
يف املبحث األول والفصل الثاين قسمه الباحث إىل ثالثة مباحث، تناولناها. فوائدو 

نظريات تقومي الكتب التعليمية، وتناولنا فيه مفهوم التقومي وأخذنا بعض أراء العلماء يف 
عه وبعد ذلك حتدثنا عن هذا املفهوم، مث تكلمنا عن أهداف التقومي وأسسه وأنوا

خطوات التقومي وجماالته مث معايري التقومي. ويف املبحث الثاين تناولنا الدراسات السابقة 
ولكن ماألتقيتها عن تقومي الكتاب أو املنهج و يف مبحث الثالث حتدثنا عن مفهوم 

ذا البحث. العملى يعين خطوات لتقوم 
البحث ومصدر البحث األساس أما الفصل الثالث حتدث الباحث عن تصميم

ويف الفصل الرابع واصل ، واإلضافية مث حتدثنا عن طريقة مجع البيانات وأسلوب حتليلها
الباحث احلديث عن تقومي الكتاب وسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم الذي ألفه مجال 

بن عبد العزيز الشرهان، وتناول الباحث القضايا التالية:

مفهوم الوسائل التعليمية عند الشرهانحمتوى الكتاب يشتمل على -
وتفسري الشرهان أية القرأنية وتطويرات جديدة تكنولوجيا التعليم  

اهلدف من تأليف الكتاب -



مؤلف الكتاب-
وعنوان الكتاب-

يف الفصل اخلامس فهو عبارة عن اخلامتة، تناول فيه اخلالصة واملقرتحات. 
من هذا البحث وعدة املالحق. وبعد ذلك املراجع



ABSTRAK

Irsal Amin (2014) : Evaluasi Buku “Media Pembelajaran dan
pembeharuan  Teknologi Pembelajaran” yang di susun
Jamal Bin Abdul Aziz As- Sarhan

Penelitian ini merupakan penilian (Library Research) dan tujuan penelitian
adalah untuk mengevaluasi buku“Wasail Ta’limiyah Wa Mustajidatu Teknologia
Ta’lim” yang di susun oleh Jamal Bin Abdul Aziz As-Sarhan, dan metode
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumentasi
dan teknik analisanya teknik Konten Analisis, dan penelitian ini terdiri dari lima
bab sebagaimana berikut :

Bab satu menjelaskan tentang strategi penulisan yang meliputi latar
belakang yang terdiri dari penegasan istilah, permasalahan dan di tutup dengan
tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dan pada bab dua terdiri dari tiga
bahasan yaitu pada bahasan pertama adalah tentang teori tentang evaluasi
bukuyang di dalamnya membahas tentang evaluasi, tujuan evaluasi, asas, dan
macam-macamnya. Dan pada pembehasan ke dua membahas tentang penelitian
yang relevan dan pada bahasan ke tiga membahas tentang konsep operasional.

Adapun pada bab tiga berbicara tentang desain penelitian, sumber primer
dan pendukung dan kemudian metode pengumpulan data dan analisanya,
sedangkan pada bab empat membahas tentang hasil penelitian dari evaluasi buku
“Wasail Ta’limiyah Wa Mustajidatu Teknologia Ta’lim” yang terdiri dari :

- Isi buku yang meliputi konsep media pembelajaran, tafsir ayat
yang berhubungan dengan media pembelajaran dan
perkembangan teknologi sebagai media pembelajaran.

- Tujuan penyusunan buku
- Pengarang buku
- Dan judul buku

Dan pada bab lima penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-sarang, dan
kemudian referensi penulisan serta beberapa lampiran.



ABSTRACT

Irsal Amin (2014) :The evaluation of book “Media of Learning and
Teknologi” in authoring Jamal bin Aziz as-Surhan

This research is assessment library. There is aim even this research is subject to
be know how learning media terminologicals Jamal Bin Abdul Aziz Sarhan's Usa,
technology what does constitute learning media, and what its reason in clasify
learning media and its relevance with arabic learning. Methodic observational data
analysis in observational it is by use of content analiysis, Data collecting method
by use of method documentations, and analysis’s tech data by use of content
analysis by Descriptive Analytic. It consists of five chapters :

first of which presents the methodological basis of the study which consists of
preface, the title and problems of study, its hypothesis, its significance, its
objectives, its method and scope, and terminologies it uses. The second chapter
consists of two units, first of which presents the review of related studies that
evaluated. The second unit deals with the theories of  book evaluations, the
definition of evaluations according to the experts, the objectives of evaluation, its
principles, its process, its scope and standards.

The third chapter deals with design research, rsources and tecnique collegting and
analysis, and chapter four with stressing on following points:

 The content of “Wasail Ta’limiyah Wa Mustajidatu Teknologia Ta’lim”
 The point of content
 Its author
 Its title

The fifth chapter is the conclusion that presents the main results of study,
recommendations, proposals, references and indexes.



الشكر والتقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم

نا عربيا لعلنا من املتعاقلني. آنزل اهللا قر أجعل اللغة العربية أفضل اللغات و احلمد هللا الذى 
له وأصحابه أمجعني.آالصالة والسالم على سيدنا حممد صل اهللا عليه وسلم وعلى و 

املؤهل يف الطبقة لى شهادة كتابة هذه الرسالة شرط من الشروط للحصول ع
امعة سلطان شريف جبدراسات العلياكلية اليف  دريس اللغة العربية يف قسم تاجستريامل

الوسائل التعليمية "الكتابعلى تقويم "قاسم اإلسالمية احلكومية رياو حتت املوضوع
".لعزيز الشرهانجمال بن عبد اومستجدات تكنولوجيا التعليم" الذي ألفه

بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من املاجستري رسالة كتابة هذه علي  مت الباحث
شكر شكرا كثريا ملن ساعده يف إمتام هذه ينسى الباحث أن يوال ماادارشإو نياملشرف

ىل:إص الشكر خيو ،الرسالة

ما قد ربياينينوالدي.1 حىت االن, ادعو "رب يصغري تربية حسنة منذ املكرمني أل
ما كما ربياين صغريا"اغفريل ولوالدي وارمحه

مدير جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية نذير حيتاميبروفسور الدكتور م.2
احلكومية رياو 

بكلية الرتبية والتعليم جبامعة س الرتبية اإلسالمرئيس قسم تدريمجسسوياالدكتور.3
سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو ومجيع املوظفني يف قسم تدريس 

ربية.اللغة الع
الدكتور برومادي مشرف هلذه الرسالة املاجستري والدكتورة ذواحلدة املاجسترية. .4



املعلمات الذين علموين علوما متنوعة يف قسم تدريس اللغة العربيةاملعلمون و .5
.الدراسات العليا

أخوايت الذين ساعدوين وعاملوىن معاملة حسنة يف قسم تدريس اللغة اخواين و .6
وال استطيع أن أذكر هم واحدا فواحدا.   يف دراسات العليا العربية

إذا وجدمت األخطاء والنقصان يف هذه اتخريا أرجو من القراء التصحيحأو 
ميع القراء. وباهللا جلو دعو اهللا تعاىل أن جيعل هذه الرسالة نافعة يلأالرسالة. 

مني يا رب العاملنيآاملعرفة. توفيق واهلداية والرضا و ال
.هاهللا وبركاتةسالم عليكم ورمحوال

2014يويل باكن برتو, حترير ب

الباحث 

إرسال أمني
21294105262القيد:مرق
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