
 دور تعليم اللغة العربية ىف فهم العلوم اإلسالمية

 بداية دار األبرار لنجسا
 علمىحبث 

 :إعدها

 ألفى أدرايىن

 1022013051رقم القيد:

 بية بكلية الرتبية و علم التدريسطالبة قسم تعليم اللغة العر 

 

 

 

 

 ةرية اإلندونسيىون الدينية للجمهو  وزارة الشؤ 

 بلنجساجامعة اإلسالمية احلكومية 

 م 2017ه /  1438



 أ
 

 شعائر

 بسم  هللا الرمحن الرحيم 

            

 (2)يوسف :

 عن أيب الدرداء رضي هللا عنه قال : مسع النيب رجال فرأ فلحن 
 فقال رسول هللا " أرشدوا أخاكم"

 صحيح(())صحيح اإلسناد و مل خيرجاه تعليق احلافظ الذهيب ىف التلخيص: 
 
 

/ص  2ج  –)املستدرك على الصحيحني للحاكم مع تعليقات الذهيب ىف التلخيص 
477) 
 

"من أحب هللا تعاىل أحب رسوله : و من أحب الرسول العرىب أحب العرب: و من 
أحب العرب أحب العربية ، الىت نزل هبا أفضل الكتب على أفضل العرب و العجم، و 

 عليها و صرف مهته إليها" من أحب العربية عىن هبا و اثبر
 

 )أبو منصور الثعاليب النيسابورى ىف مقدمة فقه اللغة وسر العربىة(
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 إهداء

 إىل والدي ووالديت

 املعلم األول الذى تلقيت على يديه الكرميتني أول مبادئ الصدق والوفاء

و عرفت ىف نفسه السمحة الطيبة و سالمة الطوية و نقاء الضمري تقدمة إجالل و 
 احرتام

 إىل أساتذي الذين أدين هلم ابلكثري

 تقديرا و إجالال

 إىل أخي و أخيت

 الىت ربياىن ابلقيام األعمل اخلرية

 إىل الذين يؤمنون أبن النحو العرىب مل ينضج و مل حيرتق و الذين

 مل يؤمنوا 

 إىل الذين حيرصون على اللغة العربية حرصهم على

 وجود األمة و بقاهنا 

 رسل حضارة أسهمت و تسهم ىف خدمة اإلنسان 

 شكر و تقدير
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 شكر و تقدير

يل النوال، و ره على فضله املتوال ، و أسأله جز احلمد هلل على كل حال، ة أشك 
الثبات ىف احلال و املال، و أصلى و أسلم على خري الصابرين الشاكرين ، و على آله و 

 تبعهم إبحسان إىل يوم الدين ، أما بعد: أصحابه الغر امليامني ، و التابعني و من

و قد مّن هللا علي ابالنتهاء من إعدد هذا البحث، فله سبحانه اهلج ابحلمد و  
 –الثناء، فلك احلمد اي رىب حىت ترضى، على جزيل نعماتك و عظيم عطائك و يشرفىن 

هلم فضل ىف  أن أتقدم ابلشكر و التقدير والعرفان إىل الذين كان –بعد محد هللا تعاىل 
خروج هذا البحث إىل حيز الوجود و لك يبخل أحدهم بشئ طلبت، و مل يكن حيدوهم 

 إال العمل اجلاد املخلص، و منهم :

اإلسالمية احلكومية  ور احلاج ذوالقرنني، مدير جبامعةمساحة األستاذ الدكت
 .لنجسا

دريس جامعة مساحة األستاذ الدكتور أمحد فوزى  ، عميد كلية الرتبية و علم الت
 زاوية تشوت كاال اإلسالمية احلكومية لنجسا

املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية  مساحة األستاذ حممد فضلى
 و علم التدريس جامعة اإلسالمية احلكومية لنجسا

شرف األول الذى أفاد الباحثة علميا مساحة األستاذ حممد فضلى املاجستري، امل
نتهاء ه ىف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت اإلووجه خطوات

 اء و من الباحثة عظيم الشكر و تقدير.منه، فله من هللا خري اجلز 



 د
 

مساحة األستاذ ابن خلدون املاجستري، املشرف الثاىن، فحقا يعجز لساىن عن  
عداد هذا البحث شكره و تقديره فقد قدمت للباحثة كل العون و التشجيع طوال فرتة إ

فلم يبخل بعلمه و مل يضق صدره يوما عن مساعدة الباحث و توجيهه، و كان لتفضيله 
مبناقشة هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مىن خالص الشكر و التقدير و من 

 هللا عظيم الثواب واجلزاء.

م تعليم كما يتقدم الباحث بكل الشكر و التقدير إىل األستاذ املعلمني ىف قس
اللغة العربية فلهم من الباحث كل الشكر و التقدير عىي ما قدموه من العلوم و املعارف 

 و التشجيع و جزاهم هللا عىن خري اجلزاء.

أما أسرتى و على رأسها والدى الكرمي الذى كان له بعد هللا تعاىل فضل إمتام 
ص ىف العمل، ووالدتى هذا البحث مبا غرسه ىف نفسى من حب للعلم و املعرفة و اإلخال

 معني ىل ىف حياتى. ها عنقى و كان دعائها املستمر خرياحلبيبة الىت يطوق فضل

و كذلك إىل أصحابىت احملبوبة سىت حاية النفوس و موليدا و ميمونة و مغىن 
رمحياىن شهما و مولىت أنندا فرتى. و األشقاىن وزمالئي و أصدقائي و كل من ساهم ىف 

املتواضع إىل خري الوجود و لو بكلمة تشجيع، هلم مجيعا خالص إخراج هذا العمل 
 الشكر و عظيم التقدير واإلمتنان.

 و هللا ويل التوفيق

م 2017أكتوبر   لنجسا،   

ةالباحث  
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 ص البحثلخستم
م, دور تعليم اللغة العربية ىف فهم علوم اإلسالمية  2017لبة, ألفى أدرايىن اإسم الط

املشرف األول : حممد فضلى املاجستري , واملشرف الثاىن : ابن   بداية دار األبرار لنجسا
 خلد املاجستري.

  بية، علوم اإلسالمية: تعليم اللغة العر الكلمات األساسية
العربية هي الكلمات الىت يعرب هبا العرب عن أغراضهم . و ظهر الدور اللغة اللغة 

الرتبوية ، واملعهد واجلامعات االسالمية.  يئةالعرربية على أهنا تستخدم لغة رمسيه ىف الب
معظمها  االسالميةوالكتب اليت تستخدم لدراسته علوم القرآن يستخدم اللغة العربية. 

ألن الباحثة  تمام الطالب على املعىن الذى قيل معلمه فقط.اه .تكتب ابللغة العربية
  تريد أن تعرف ما هي دور تعليم اللغة العربية ىف فهم علوم اإلسالمية.

داية دار األبرار ب( كيف عملية تعليم اللغة العربية 1هي : ) وأسئلة البحث
بداية دار االبرار ( كيف دور تعليم اللغة العربية ىف فهم علوم االسالمية 2) ؟ لنجسا
 ؟ لنجسا

تستخدم طريقة البحث الوصفى وحتليل، و يف هذا البحث أما منهج البحث  
رة العددية و و تاج إليها الباحثة ال تكون على صاملدخل الكيفى.ألنه البياانت الىت حت

 .كون على صورة املعلومات البياانتالكمية، بل ت
عملية تعليم ( 1ث فيما يلى)فيمكن أن خيلص الباحأما نتائج هذا البحث  

ىف توزيع الوقت  و من معاير املنهج الرمسى الرتبية داية دار األبرار عدم اتبا باللغة العربية 
( دور تعليم اللغة العربية ىف فهم علوم اإلسالمية مهمة. ألنه مجيع كتاب 2) ةقليلعمليته 

العربية. فائدة تعليم اللغة لتعليم علوم اإلسالمية بداية دار األبرار بكتب   الذى تستخدم
و  تهإذا يستطيع لقراءبية سيكون سهال لقرائة و يتلون الكتب الذى مل يصطف. العر 

يتلونه، فيستطيع ليأخذ األحكام اإلسالمية الذى لأليف املصنف ىف كتاب العربىة. فإذا 
 صرف، فمعىن خمتلفا من املقصود املصنف.مل يستطيع عن علم النحوى و ال
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ابللغة اإلندونسي البحث مستلخص  

Ulfi Adriani, 2017. Peran Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Memahami Ilmu Agama 

Islam di Dayah Darul Abrar Langsa. Pembimbing 1: M. Fadli M. Pd , dan Pembimbing 

2: Ibnu Khaldun S. Ag, MA 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Bahasa Arab, Ilmu Agama Islam 

 Bahasa Arab adalah kata-kata yang di ungkapkan oleh Bangsa Arab tentang 

tujuan mereka. Telah jelas bahawa Bahasa Arab adalah bahasa resmi yang digunakan  

dalam dunia pendidikan, pasantren dan kampus-kampus berbasis Islam.  Kitab-kitab 

yang digunakan dalam pelajaran ilmu Islam sebagian besar ditulis menggunakan Bahasa 

Arab. Murid-murid hanya terfokus kepada makna yang diterjemahkan oleh gurunya. 

Adapun alasan peneliti memilih judul ini karena peneliti ingin mengetahui Apakah Peran 

Pembelajaran Bahasa Arab dalam Memahami Ilmu Agama Islam. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah proses 

pembelajaran bahasa Arab di dayah Darul Abrar? (2) Apakah peran pembelajaran Bahasa 

Arab dalam memahami ilmu agama Islam? 

 Metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif karena data yang di butuhkan peneliti tidak berupa jumlah dan 

angka, tetapi berupa informasi data. 

Adapun hasil penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut: (1) Proses 

pembelajaran bahasa Arab di Dayah Darul Abrar masih belum mengikuti standar 

kurikulum pendidikan formal dan alokasi waktu yang disediakan dalam proses 

pembelajarannya sedikit. (2) Peran pembelajaran Bahasa Arab dalam memahami ilmu 

agama Islam sangat penting. Karena seluruh kitab yang digunakan untuk dipelajari di 

Dayah Darul Abrar menggunakan kitab-kitab Arab. Fungsi pembelajaran Bahasa Arab 

adalah untuk memudahkan membaca dan mengkaji kitab-kitab Arab yang tidak berbaris. 

Jika santri mampu membaca dan mengkaji kitab-kitab Arab, maka santri akan mampu 

mengambil hukum-hukum agama Islam dari kitab tersebut yang telah dikarang oleh 

Ulama islam terdahulu. Maka jika tidak mampu menguasai ilmu Nahu dan Sharf, maka 

itu makna yang ikan dikaji akan berlainan dengan maksud pengarang kitab itu sendiri. 
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 حمتوايت البحث

 صفحة الغالف

 ورقة فاغرة

 أ  .................................................................... شعار

 ب .................................................................... إهداء

 ج ............................................................ الشكر والتقدير

 ه ............................................................... إقرار الطلبة

 و ..............................................................تقرير مشرفني
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 3 ............................................... أمهية البحث - ه

 3 .............................................. حدود البحث- و
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 الفصل الثاىن
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 منهجية البحث
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 لاقائمة اجلدو 

  دار األبرار لنجسا داية البياانت مدرس: 1ل ااجلدو 

 دار األبرار لنجسا عدد الطلبة ىف داية:  2ل ااجلدو 

 لنجسا الكتاب الدراسة بداية دار األبرار:  3ل ااجلدو 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة: - أ
لسمامة  ى بلد اندونييا  و كانت اللغة العربية هي تدور دورا هاما مع دخول اال

الرتبوية  يئةدور اللغة العرربية على أهنا تيتخدم كولسيلة لماتصال أو لغة رمسيه  ى البظهر 
االلسمامية من املرحلة  واجلامعات االلسمامية  فكانت اللغة العرربية  ى املدارس ،، واملعهاد
هبا العرب عن  ريالعربية هي الكلمات اليت يع  اللغة 1حلة الدكتورة ية حىت املر ئاالبتد
راضهم  وقد وصلت إلينا من طريق النقل  و حفظها القرآن الكرمي واالحاديث غأ

 2الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم 
وقيل فيه مجعها:  وزن )لَُغُة( و أصلها )لُْغَوة( على وزن )فُ ْعَلة( على  أما اللغة

  3يَ ْلَغى  –لغات، لغون  ومنها َلِغَي 
ات عرفنا املدارس االلسمامية الىت أنشئت لغرض تشكيل العلماء   وحدة من متطلب 

م العناصر ربية ابعتبارها لغة القرآن واحلديث  وعرفنا أن من أهفهوم اللغة الععامل، البد امل
 عميقا و دقيقا، وهذا أمر متأكد هلم،   ى تعلم اللغة العربية ال بد أبن يفهموا هذه اللغة

تعلم اللغة العربية ليس مقصورا على حفظ املفردات فقط بل هناك تعليم النحو أو ألن 
 علم الصرف وغريها اليت تتعلق ابللغة العربية املطالعة و  و و البماغة علم اللغة القواعد و

  هناك قدم من أهم االلسماميةالداية هي مركز التطوير حيث الكمالسكية وعلوم 
 هلوم االلسمامية من خمال الكتب  هذاملواد   ى داية دار األبرار، يتعلم الطماب ع

الذين هم خرباء  ى ختصيصهم  أتل  الكتب اهب مث امام اجملتهد ذل  امام املأتالكتب 
 عادية ليس خط فيها و تكتب ابللغة العربية 

                                             
1
( 1٩٨٩رشد أمحد طعيقة, نعليم اللغة العرربية الناطقني هبا مناهجه وألساليه، )إلسييكو: الرابط،  

23-2٤  
   ٧، ص   22( ، ط 1٩٨٧جامع الدروس العربية، )بريوت: املكتبة العصرية ، مصطفى غمابيين، 2
  1٧(، ص، 1٩٩٨)لبنان، دار النفائس، خصائص العرابية و طرائق تدرييها، انئ  حممور معروف، 3
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الدروس ليكون  يييطرونو تعلم كتب الكمالسكية كان صعنا  صعب إىل الذين مل 
تعليم الباجورى جزء علمية  ب الكمالسكية  كنت أرغب  ى درالسةدعما لفهم واتقان كت

دار االبرار ،يطلب من  الطماب لفهم   العلوم الفقهية األول  ى درالسة الفقه   ى الداية 
من  درس أيضا لتقدمي فهم جيدا للطمابمن خمال الكتاب الذى يعلمه   ويطلب امل

  الطريفة الىت تيتخدم كانت الطريقة احملاضرة  و لكن، اميتخدمه ىتال  خمال الطريقة
رون على قواعد  ييطر نه  مل يليم اللغة العربية  الالطالب ال تزال مل تكن قادرة على تع

معظمها تكتب ابللغة  االلسماميةاللغة العربية  والكتب اليت تيتخدم لدرالسته علوم 
العربية  انه عند ما علمية التعليم ، اهتمام الطماب على املعىن الذى قيل معلمهم فقط  

يريه مبعىن اًذا، عند ما يكررون الدرس  ى املنزيل، هم مرتدد لفهم النص حىت يفهمون تف
ية جيدا  و لتلك خمطيء  مع عن، تعليم املدرس أيضا القواعد لفهم معىن اللغة العرب

تقوم حبيث عميق من "دور تعليم اللغة العربية  ى فهم علوم أن احثة بريد التاملشكلة 
 بداية دار االبرار لنجيا"   اإللسمامية

 سئلة البحثأ -ب

 تقرر هذه األلسئلة: يد الباحثة انقبل تبحث عن هذا البحث تر 

 ؟لنجيا داية دار األبراري  عملية تعليم اللغة العربية بك -1
 داية دار االبرار؟ب اإللسماميةفهم علوم  ى كي  دور تعليم اللغة العربية    -2
 
  أهداف البحث - ج

 أما اهداف البحث هذه الرلسالة فهي:
 دار االبرار لنجيا التعري  على -1
دور تعليم اللغة العربية  ى فهم علوم االلسمامية بداية دار االبرار  التعري  على -2

 لنجيا
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 أمهية البحث -د
 احلاصمات من هذا البحث املرجوة هلا الفوائد واألغراض نظرية وفعالة :

 اجلانب النظرى -1
يعيش  معرفة صعوبية تعليم اللغة األجنبية تبعا ليان الدارس والبئة الىت

معرفة أيضا صعوبة تعليم اللغة األجنبية حيب تبيعتها و فيها أثناء تعلمه اللغة ، 
 دارس األصلية البتها أو إختمافتها  ى الصوت أو كتابة للغة من حيث مشا

عن تعليل و  خلة و معلومات تعلمية الذى تتعلقان يكون البحث مدا
لك أن يعطي هذا ية  و كذطلبة بتعليم اللغة العربتشجيع الىت يكون دافعة لل

البحث الربعات واالفرتاحات العلمية للمدارس والباحثني الذى يشتغلون  ى جمال 
اكتياب اللغة الثانية ، يعىن املعلومات عن كيفية أو تكنكيات  ى تعليل تعليم 

 العربية 
 اجلانب التطبقي   -2

جدا ايضا نتائج هذه الدرالسة مفيدة ملديرى املدارس و املعلمني  ومفيد 
للمؤلسية لتطوير اللغة العربية  ى اجلامعة مجيع املعلمني تريد ان تعطى للطلبة  

 وأيضا تقيم خاصة  ى حتيني نوعية املعلمني مبياعدة الطلبة 
 

 حدود البحث -ه
 البحث إىل: و حدودو  
  ى بداية دار االبرار لنجيا جيرى هذا البحث احلدود املكانية :  -1
  201٨ ⁄ 201٧جيري هذا البحث  ى العام الدرالسي احلدود الزمانية :  -2
 احلدود املادة : الشرج من كتاب الباجورى -3
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 منهجية البحث -و

كان منهج هذا البحث هو منهج الوصفى و التحليلى يعىن الطريقة الىت تبحث 
 هبا احلادثة ابجلامعة، و لتحصيل البياانت فالباحثة تيتخدم طريقة كما يلى:

امليداىن و هي مجع البياانت و املعلومات من العينة  و قامت طريقة البحث  -1
 الباحثة ابلبحث امليداىن بداية دار االبرار لنجيا 

املشاهدة: أي يعقد البحث ابلنظر املباشر  ى موضوع البحث يعىن  ⁄املماحظة  ( أ)
 بداية دار االبرار 

 يث تقوماحملاورة : أي يعقد احلاورة جبانب اإلطماع على البحث امليداىن ح ( ب)
الباحثة مبماحظة املباشرة وتوزيع اإللستفتاء للطلبة وألساس الدراجة األخرة من 
مادة الصرف لتحصيل البياانت، وملعرفة دور تعليم اللغة العربية على فهم علوم 

 اإللسمامية بداية دار االبرار لنجيا 
تعلقة طريقة البحث املكتىب وهي اإلطماع و اإلعتماد على الكتب العلمية امل  -2

مبوضوع البحث املتوافرة  ى املكتبة أو خارجها الىت تتعلق ابلبحث، لسواء كانت 
 اللغة العربية أو غريها 

 
  حتديد املصطلحات -ز

َدْورًا –يَُدوِ ُر -دور تعليم تتكون من كلمتني دور و تعليم  دور مصدر من َدوَّر
 –يعل م  -م مصدر من عل م مجعه أدوار مبعىن حتروك على حمواره، جتول و النوبة  تعلي

   ٤  تعليما مبعىن عملية املعرفة

 اللغة العربية 

                                             
، ص   1٩٩٩منري عبد الفتاح و أديب بشرى، قاموص البشرى، لسوربيا : مكتبة فروغ رلسيب،  4

211  
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كلمة اللغة العربية ترتكب من كلمتني اللغة والعربية، فاللغة لغة مجعها لغى و 
 5لغات و لغو، هي أصوات يعربها كل قوم عن أغراضهم 

إلينا وإصطماحا هي الكلمات اليت يعربها العرب عن أغراضهم، و قد وصلت 
  وأما كلمة العرب مجع من أعراب و النيب إليه عرىب وهو أمة من الناس 6من النقل

 ٧لسامية األصل 

يية الىت جييب ئيالعربية فهي مادة من املواد الر أما املقصود من تعليم اللغة 
تعليمها لطلبة  ى نفس داية  وهي مياند لفهم العلوم األلسمامية املكتوبة ابللغة العربية  

درس لطلبة بكتاب عناصر اللغة العربية  ى نفس داية النحو و الصرف، والذى يومن 
 األلسالسية والتصري    و الكواكب الدرية 

 –علوم اإللسمامية ترتكب من كلمتني علوم و اإللسمامية   علوم مفرد من  ِعْلٌم 
  ٨السٌم جلميع ما يُعبد به هللا  ُعُلْوٌم  كلمة اإللسمام   –ِعْلَماِن 

 

 

 

 

 

 

  

                                             
 ٧6٧(، ص  13٩2املعجم الولسيط، )القاهرة: مكتبة املصرية، إبراهيم أنس،  5
 ٧، ص 22(، ط 1٩٨2مصطفى غماييين، جامع الدروس العربية، )بريوت: املكتبة العصرية،  6
 63إبراهيم أنس، املعجم الولسيط،    ص   ٧
8

  http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 
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 الفصل الثاىن
 نظرىاالطار ال

 تعريف تعليم  اللغة العربية  - أ
تعليما ويقال عل مه  –يعل م  –عند قاموس املنجد كلمة "تعليم " يشتق من عل م 

  ٩الصنعة وغريها مبعىن جعله يعلم  
بناء من التعاري  اليابقة فتعليم اللغة العربية هو إيصال املعلم معلومات اللغة 

املتعلمني وإعادة بناء خربة اليت يكتيب املتعلم بوالسطتها معرفة اللغة  العربية إىل أذهان
 العربية مهاراهتا واجتاهاهتا 

"اللغة أصله لغى، أو لغوى  و أهلاء عروض، مجيعها لغى و لغات، و قبل  ى 
   10اللغوى: أي الكمام الباطل الذين ال فائدة فيه " تفيري

ثىي من وظيفة اللغة، إال  ى اللغة كثري ألهنا ح، فقد تعري  أما مفهوم اللغة اإلصطما
 جانب واحد هو كما ذكر دكتور أمحد فؤدى حممود عليا أهنا لغة:

 "أصوات يعربهبا كل قوم عن أغراضهم" 
أما تعري  اللغة  ى تعليم هي أصوات أو رموز ذات دالالت متعددة ييتخدمها  

للتعبري بعرض األفكار و اإلنفعاالت و اإلنيان و اجملتمع الذى يعيش فيه و اللغة أداة 
املكتوب منها ووص  الدكتور حممد اىجب فضل هللا عن املفهوم الشامل للغة  ى تعري  

 التاىل:
"اللغة نظام عر ى مكنون من رموز و عمامات ييتعملها الناس  ى اإلتصال ببعضهم 

النطق اإلنياىن، و البعض، و  ى التعبري عن أفكارهم أو هي األصوات الىت حيدثها جهاز 

                                             
 526(، ص  1٩٧6املشرف،بريوت : دار املنجد واإلعمام، )لويس معلوف، ٩

ه، ص، 1٤12 –م 1٩٩2املهارة اللغوية ما هيتها و طروق تدرلسيها، أمحد فؤدى حممود عليان، 10
٤1 
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تدركها األذن فتئدى إىل دالالت إصطماحية معينة  ى اجملتمع املعني و ااغة هبذا 
اللغة الضرورية للتعبري عن األفكار، و اللغة  11اإلعتبارها جانب إجتماعى و أخر نفس" 

العرابية أحد اللغات العمامية احلية، معلوم أن اللغات كلها خمتلفة من حيث اللفظ 
من حيث املعىن  واللغة العرابية تيمى لغة الضاد، اللغة اإلعجاز، و اللغة اخلالدة متحدة 

  12ووص  الدكتور بدر الدين ابة صاحل هي: "هي كلمة الىت كان يعرب هبا العرب" 
و نيبت هذه اللغة إىل العرب ألهنا لغتهم الىت فتقت عليها امساعهم، و دارت عليها 

اضهم   و اللغة العرابية هي لغة  اإللسمامية و العرب، و رحى بياهنم  ى التعبري عن أعر 
هي لغة رلسول هللا صلى هللا عليه و لسلم و لغة صحابته رضي هللا عنهم و أمة املهدية 

 الىت أضاء نورها فمماء اخلافقني، و لغة الثقافة العربية اإللسمامية 
املهمة لكل و اللغة عامل من عوامل ربط الفرد ابجلماعة، و كل اللغة و ظائ  

أجناس و إجتماعية نفيه، و من وظيفته هي اإلدارة اإلتصال و موصل  ى معاملة 
 اإلنيانية اليومية 

و لذلك اللغة ضرورية شديدة لكل الناس ، و قد وص  الدكتور حممد رجب فضل 
هللا بقوله على كما يلى:"واللغة أداة اإلتصال و موصيل  ى معاملة اإلنيانية اليومية، و 

    13مالديهم من أفكار و معلومات" يعرف
أن اللغة و ظائ  متعددة منها هو متعلقة ابلفريد نفيه و متعلقة بعماقة الفرد 

 ابجملتمع  أما وظيفة متعلقة ابلفرد هي كما ذكر أمحد فئاد حممود عليا:
"و يقصد هبا قدرة و إمكانية الشخص )احملدث أو الكاتب على التعبري عن أفكاره 

وما يود ابرازه من حقائق مفاهم ، و مدركات لداية ، ابإلضافة إىل قدرته على الداخلية  
                                             

علم الكتب ، بدون االجتاهات الرتبية الكعاصرة  ى تدريس اللغة العرابية، حممد راجب فضل هللا، 11
 21الينة، ص، 
 150)بريوت: دار املشرف العرىب، لبنان(، ص، املدخل إىل اللغة العربية، بدر الدين ابوصاحل،  12

علم الكتب ، بدون االجتاهات الرتبية املعاصرة  ى تدريس اللغة العرابية، حممد راجب فضل هللا،  13
 150الينة، ص، 
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التعبري عن عواطفة و مشاعر من : حب أو بعض ، أو لسرور ، أو حزن ، أو إعجاب أو 
و ابللغة ييتطيع الفرد ليعبري عن أفكاره الداخلية، و يقدر على  1٤إحتفار    إخل" 

 لسرور حىت ييتطيع يصب إىل عامة الناس   التعبري عن عواطفه من حب أو غضب أو
 و وص  أيضا عن الوظيفة إجتماعية دكتور أمحد فؤاد حممود عليا:

ممات الناس،  ى املنزيل،  ى الشارع ، والنادى و اهبا الستخدم اللغة  ى مع د"و يقص
عىن دواوين احلكومية و غريها   و ظيفة اهلامة اللغة، و هي وظيفة يقتضيها اجملتمع، و ال 

عنها  ى احلياة لسواء  ى نظاق األلسرة أم  ى احلياة يوجه عام ، فيها يوجه الوالدين ابناءه ، 
ة الناس، فيما يوجه رجال األمر ابملعروف و النهى ليما تنظم احلياة بني امليئولني و عو هب

 عن املنكر الناس إىل خري، و ما يصلحهم  ى الدين و الدنيا، و إىل غري ذلك مما ييتغىن
عن الناس  ى حياهتم  و هي الىت ييتخدم  ى التعليم و التعلم، و  ى إكتياب الثقافة، و 
أخذها من املاضني و احلاضرين، و تواصيلها إىي اجييال امليتقبل، و هي وظيفة حيوية، 

بية الىت وظيفة ممتازة للغة العر الك اإللستماع  و كذ و لسائلها الكتابةو القراءة و الكمام و
يد النوع و الصنعة  و اللغة بية القيمة هلا ادب جة اآلخرى  ألنه اللغة العر من لغ هلا
بية هي اللغة قرآن الكرمي الذى يضمن اللغة العجب الناس، و ال يقدر الناس العر 

 ليناظرها 
و الدكتور لسي    (DR. H. Tayar Yusuf )و وص  الدكتور حاج اتير يوص   

 ة اللغة العرابية فيما يلى:عن وظيف  (DR Saiful Anwar)األنوار 
اللغة العرابية و القرآن كجانب العملية الىت ال يقدر أن يفرقان بني الوحد بغريها ، 
تعليم اللغة العرابية هو شرط الواجب ليقدر لب القرآن و تعليم اللغة العرابية ، بذلك و 

إىل هللا، الذى  دور اللغة العرابية جانب األدة اإلتصال الناس رفيقة و إتصال املؤمنني
 يوجد  ى شكل الصماة، ادعية و غريها  أي:

 

                                             
  200ص،املهارات اللغاوية، أمحد فؤاد حممود عليا ، 1٤
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 Bahasa Al-quran bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lainnya. Mempelajari Bahasa Arab adalah syarat wajib 

untuk menguasai isi Al-quran berarti mempelajari bahasa Arab, dengan demikian 

peranan bahasa Arab di samping sebagai alat komunikasi manusia sesamanya 

juga komunikasi manusia kepada Allah yang terwujud dalam bentuk shalat, doa-

doa dan sebagainya. 
 

اللغة ا علمى رمسية ، فمازم لذلك جبانب اللغة العرابية  ى تطويرية خلق اللغة دني
 بية بدرس من املدرلسة اإلبتدائية حىت اجلامعة، املدرلسة العامة و املدرلسة اإللسمامية  العر 

و تشكل اللغة العرابية مركاز جغرافيا مهما  ى العامل ، و هلا اتريخ طويل و كثري من 
الكتب اإللسمامية مكتوبة فيها ، فتدريس اللغة العرابية بكدرلسة هلا األهداف مهما، لكى 

ب أن يقدر و يفهم من الكتب اإللسمامية و القرآن الكرمي و احلديث و غري هاكما الطما
وص  الدكتور حاج تيار يوص  و الدكتور لسي  األنوار ، أن األهداف اللغة العرابية 

 هي:
لكي الطماب يقدر أن يفهم القرآن الكرمي و احلديث ملركزا حكم اإللسمامية و  -1

 التعليم اإللسمامية 
 كتب الدنية و الثقافة اإللسمامية الىت مكتوب  ى اللغة العرابية  يقدر أن يفهم   -2
 لكي ماهر التكلم و إنشاء  ى اللغة العرابية  -3
 لييتعل أداة املياعدة خربة األخرى  -٤
 لبناء اللغوى العرابية يعىن أن ماهر  -5

 
 تعليم  اللغة العربيةأمهية  - أ

،و نزول القرآن ابللغة العربيةهو تكمن أكرب أمهية تعليم اللغة العربية أهنا لغة القرآن  
خللود كمام هللا تيري  من هللا لسبحانه و تعاىل هلذا اللغة اليت كتب هلا اخللود والبقاء 

للغة العربية على أهواهلا وأن يتعر ف اىل معانيها ،و بماغتها ،وحنوها،و اتعاىل أن يتعلم 
صرفها  كما ذكر الدكرت تدر الدين ابو صاحل فيما يلي :"أن نفس اللغة العربية من الذين 
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معرفتها فرض واجب فان فهم الكتاب والينة فروض وال يفهم اال يفهم اللغة العربية وما 
  15واجب" ال يتم الواجب اال به فهو 

 قال هللا تعاىل  ى  القرآن الكرمي : 
 16"ِإانَّ أَنْ زَْلَناُه قٌ ْرآاًن َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن" 

لك واجب لغة الثقافة والعلم والدين  ولذ اللغة العربية هي اللغة الواحدة الىت تعد
 على كل ميلم أن يعرف هذه اللغة ملكانتها الدينية والعلمية  

 لسباب أمهية اللغة العربية عدة منها:أما أ
األثر الدين : "أن بني اللغة العربية والعقيدة االلسمامية ترابط عضواب وثيقا ال مبثاله 
ترابط حرف أي جمتمع كن اجملتمعات األخرى القدمية واملعاصرة  فامنا لغة االلسمامية 

، ويلبون  ى حجهم، و وامليلمني  ى مجع يقاع الدنيا، ولغة كتاب رهبم، و أحاديث نبيهم
االلسمام اللغة العربية الن نزل القرآن ابللغة العربية  وهبا أيدى  1٧يتضر عون  ى دعاءهم" 

امليلمني صماهتم و دعاءهم ، ونبينا حممد صلى هللا عليه ولسلم ولد  ى بلدة العربية و 
 االلسمامية األخرى مكتوبة هباأيضا   كتبأحادثه الستعماهلا ابللغة العربية   

األثر احلضرارى : "لغة العربية هي الوعاء الذى جيمع تراث العرب الفكرى واحلضارى 
أصحاب   ى لغة، ليتحد زةوالثرها احلضارى جاءالقرآن معجفهي لغة البماغة والفصاحة، 

الكثرية من  لك، وقد الستوعبت اللغةتفوقوا فيها، و كتب هلا اخللد بذاللغة العربية لغة 
من اللغات األخرى ، وأصضعتها هلا فأصبحت حبق لغة احلضارة  األلفاظ الىت دخلتها

الغة العربية تيمى لغة الضاد ، ولغة االعجاز ، ولغة الفصحى، واللفو  1٨والتقدمي" 
 ى هذه اللغة والىت ييتخدمها امليلمون  ى مجيع  ةاخلالدة ، و نول القرآن الكرمي معجز 

 م للقرآن الكرمي  العامل ألداء عبادهتم وصلواهتم وتلواهت أحناء
                                             

 22نفس املراجع، ص، 15
 2ة يولس  آية القرآن، لسور  16
 32، مرجع لسابق، صأمحد فؤد حممود عليا، 17
 33نفس املراجع، ص، 1٨
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 ى املضى واحلاضر  تمازمابني الوجود العرىب  ور القومى:"أن بني اللغة العربية األاث
وامليتقبل ففى املضى حفظت له وجوده احلضارى  ى مواجهة النكبات والغزوات 

  "ولساعدته أن ييتأن  هذه الوجود بعد كل هجمة أو تعثر 
 
 

 تعليم  اللغة العربيةطروق  - ج

التعليم والتعلم، مهم جدا للمعلم أن يكون متنوعة من الطريقة  إذا مل يكن  يف أنشطة
املعلم طريقة يف التعليم، وخاصة عدم إتقان املادة اليت تيليمها، فأنشطة التعليم والتعلم 
اليت مل يكون أقصى حد حىت من احملتمل أن تفشل  الطريقة هو يف الواقع جمموعة من 

لم يف نقل املعرفة إىل الطماب اليت وقعت يف عملية التعليم الطرق اليت ييتخدمها املع
 1٩والتعلم ، أو عملية التعلم 

 معاير اختيار الطريقة -1
ويقدم لنا "جونيون " تصورا جيدا لعلمية تعليم اللغة، ومنه نشتق املعايري اآلتية 

 20الختيار طريقة تعليم اللغة العربية، هذه املعايري هي: 
اي ان تقدم كافة الوحدات اللغوية اجلديدة يف لسياقات ذات معىن  السياقية -أ(

 جتعل تعلمها ابلتايل ذا قيمة يف حياة الدارس 

أي هتييئ الفرصة ألقصى شكل من أشكال االتصال بني  االجتماعية -ب(
 املتعلمني 

أي أن تقدم احملتوى اللغوي اجلديد ييمح لكل طالب كفرد أن  الفردية -ج(
 الطريقة اجليدة هي اليت يضيع فيها حق الفرد أمام تيار اجلماعة ييتفيد  فإن 

                                             
19

Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2012) h. 157. 
 35( ص  200٤)القاهرة : الفكر العريب، األلسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية، رشدي طعيمة، 20
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أي أن تعطي لكل متعلم الفرصة للممارلسة الفعلية للمحتوى اللغوي املمارسة د( 
 اجلديد حتت إشراف وضبط 

أي أن فيها يتفاعل كل من املتعلم واملعلم واملواد التعليمية يف إطار  التفاعله( 
 رة يف حجرة الدرالسة  الظروف اإلمكانية املتوف

 أنواع طريقة تعليم اللغة العربية  -2
إن طرائق تعليم اللغات كثرية ومتعددة ، بعضها قدمي واألخرى حديثة  ولستتناول 
اليطور التالية أشيع هذه الطرائق الستخدامها يف جمال اللغة العربية  كثري من األعيان 

 العربية  الذين يظهرون الطريقة املتوعات لتدريس اللغة 
اختل  بقول إز ان ، يرى أمحد فوئد افندى أن تدريس اللغة العريبة  ييتطيع أن 
يتعلمها بطريقة الص وتية والتهجية، طريقة القواعد، طريقة املفردات، طريقة اإللستماع، 

طريقة تديس اللغة طريقة احملادثة، طريقة القراءة و طريقة الكتابة، كما ذكره يف كتابه 
 21العربية 

وعند فحر الدين  اللغة العربية ييتطيع أن يدرس بطريقة القراءة، طريقة الوجبية، 
طريقة لسؤال وجواب، طريقة اخلطابة، طريقة الد راما )رواية متثيلية(، طريقة املرتادفة، طريقة 
اجلمعي ة، طريقة إكتشاف النفيي، طريقة الرتمجة، طريقة التطبيق، طريقة البيان و طريقة 

 22التبادل 
 طريقة النحوى والرتمجة -1

أقدم طرق تعليم  grammar – translation methodتعيري الطريقة النحوى والرتمجة 
اللغات الثانية و تعود إىل عصر النهضة  ى البماد األوروبية حيث نقلت اللغتان 
الينانية والماتنية للرتاث اإلنياىن إىل العامل الغرىب فضما عن تزايد العماقات بني 

البماد اتأوروبية مما أشعر أهلها ابحلاجة إىل تعليم هاتني اللغتني فاشتد اإلقبال خمتل  
                                             

21
 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2004) 

h. 75 
22

 Fakhruddin, Teknik Pengembangan Kurikulum Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: 

Global Pustaka Utama, 2006) h. 127. 
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على تعليمها  واتبعت  ى ذلك األلسالب الىت كانت شاءعة  ى تدريس اللغات 
الثانية  ى العصور الولسطى  و لقد كانت املدخل  ى تدرييهما هو شرع قواعدها 

اللغة االخرى اخلاضة ابقراءة والرتمجة  اإلنطماق من هذه القواعد إىل تعليم مهارات
مث صار تدريس النحوى غاية  ى ذاته، حيث نظر إليه على أنه ولسيلة لتنميه ملكات 

      23العقل وطريقة الفكري
جمموعة   Approaches ى هذا البحث ، كان املداخل الطريقة  يقصد املداخل هنا 

لفهم خطواهتا  Assumption املنطلق االفرتاضات الىت تيتند إليها الطريقة والىت تعترب
و من مث تقوميها  و من أهم املنطلقات الىت تكمن وراء طريقة النحوى والرتمجة ما 

  2٤يلى:
اللغة ألسالسا نظام من الغواعد الىت ميكن الستقراؤها من النصوص اللغوية واإلمام   -1

 هبذا القواعد شرط ألسالسى ملمارس اللغة 
على أنه نشاط ذهىب   Implicitتعليم اللغة تدريب عقلى النظرى بشكل ضمىن  -2

يشتمل على تعليم القواعد و تذكرها وربطتها مبا لدى الطالب من خرية  ى لغته 
 األوىل و ذلك طريق الرتمجة 

 ى اكتياب  reference systemتعترب اللغة األول للدرس هي النظام املراجع  -2
  مهارات اللغة الثاىن

 إجراء الطريقة:

                                             
، جامعة أم القرى مبكة العربية للنطيقني بلفات أخرىاملراجع  ى التعليم اللغة رشدي أمحد طعيمة ،  23
  3٤٨، ص   1٩٨6املكرمة : 

(،  2013)ميدان:فردان فبلينك: طرق تعليم اللغة العرتية لغية الناطقني هبا،حممد انصر وآخرون، 24
 5٧ص 
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يقصد بذلك احلديث عن خطوات التدريس  ى ضوء منطلقات هذه الطريقة  و 
من املمكن إجياز أهم خطوات تدريس اللغة العرابية ضوء طريقة النحوى و الرتمجة 

 25فيما ايىل:
حمرور الدرس ألسالسا هو القاعدة النحوية التة يتم تقدميها  ى ضوء الرتتيب  -1

 النحوى العرىب,املنطقى ملوضوعات 
تقدمي القاعدة النحوية أو ال مث تضرب عليها أمثله تشرحها و تيخدم  ى هذا  -2

 اجملال املصطلحات النحوية بشكل واضح  
يتم تزويد الطالب بعدد كبري من مفرادة اللغة العرابية و تنمى ثروته فيها كلما  -3

 تقدمي  ى الربانمج 
و حفظ املفردات الىت وردت  ى  يطل  الطماب ابلتظهار القاعدة كما قدمت له -٤

 اجلمل و الرتاكيب 
تقدمي املفردات و اجلمال و الرتاكيب مرتمجة اللغة األوىل للمدرلسني و من مث ال  -5

 ضروة  ى بعض األحيان لشرح معاىن هذه املفردات أو اجلمل 
ال يقتصر األمر على أن يلم الطالب بقواعد اللغة العرابية بل يتعرف أيضا  -6

 للغة ابملقارنة إىل غريها من اللغات خاصة اللغاة األوىل للمدرس خصائص هذه ا
يتم تقدمي املفردات و اجلمل و الرتكيب حيب ما يقتضية شرح القاعدة و ليس  -٧

 حيب اعتبارات تربوية مثل ضبط املفردات أو حصل الرتكيب     
 

 ب( طريقة املباشرة
لىت كانت تعامل اللغات  ظهرت هذه الطريقة كرد فعل بطريقة النحوى والرتمجة ا

كما كانت كاءانت ميته، ختلو متاما من احلياة  و لقد ظهرت دعوات كثرية منذ لسنة 
تنادى جيعل تعليم اللغات األجنبية حية مشوقة فعالة وطالبت هذه الدعوات  1٨5

                                             
 5٧نفس املراجع، ص، 25
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يتغيريات جذرية  ى طروق تعليم اللغات األجنبية  ة لقد اختذت هذه الدعوات أمساء 
تلفة من طرق تدريس اللغات األجنبية من هذه األمساء : الطريقة الطبيعية هدة لطرق خم

Natural method   والطريقة النفييةPsycholoyical method   والطريقة الصوتيةPhonetic 

method  26   اجل 
 تيتند هذا الطريقة إىل عدد من املداخل من  أمهها: 
تتماثل مع الطريقة الىت تعلم الفرد هبا لغة أن طربقة الىت يتم هبا تعلبم اللغة الثانية  -1

 األوىل 
 Associotionsitييتند تعليم اللغات إىل نتاءج درالسات علماء النفس الرتابطيني  -2

psychology   
 ى ضوء املنطلقني اليابقني ينبغى تدريس اللغة أصواات و مجما  ى إطار موق   -3

لسواء عن طريق جتييد طبيعى ترتبط به هذه األصوات واجلمل  مبدلو الهتا 
الفعل من املعلم أو لعب الدور أو عن طريق إحضار عينة من األشياء الىت تدل 

   2٧عليها الكلمات وذالك ابلطبع  ى حدود اليبءة الىت يتحرك الدارس فيها
 2٨إجراءات الطريقة:

ييري الستحدام هذه الطريقة  ى جمال تعليم العرابية  ى عدد من اخلطوات من 
 2٩أمهها:

اهلدف األمسى الذى تنشهد هذه الطريقة هو تنمية الدارس على أن يكفر أن  -1
 ابللغة العرالبة و ليس بلغته األوىل 

 ينبغى تعليم اللغة العرابية من خمال العرابية داهتا دون أية لغة ولسيطة   -2

                                             
 35٩نفس املراجع، ص  26
  ٧0نفس املراجع، ص  2٧
  ٧1نفس املراجع، ص 2٨
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احلوار بني األفراد يعترب الشكل األىل الشائع ال الستخدام اللغة  ى اجملتمع   -3
 اإلنياىن 

ملوافق ييتمع يتعرض الدارس  ى البداايت األوىل لتعليم العرابية طلغة الثانية   -٤
 معىن واضح و دالالت ييتطيع الدرس إدراكها  فيها إىي مجل كاملة

النحوى ولسيلة لتنظيم التعيري اللغوى و ضبته  و من ثة يتم تعليم النحوى العرىب  -5
  يرد ذكر ها  ى احلوار أبلسلوب غري مباشر من خمال التعتبريات و اجلمل الىت

ال يتعرض الدرس لنص مكتوب ابلعربية قبل أن يكون قد  ل  مافيه من  -6
أصوات و مفردات و تراكيب    وال يبدأ الدارس  ى كتابة نص قبل أن جييد 

 قرائته و فهمه 
الرتمجة إىي العرابية أمر ترفضه هذه الطريقة فما ينبغى أن تزاحم العربية أية لغة  -٧

 اآلخرى 
تنمية املهارات العلقية عند الدارس كثل القدرة على القياس واإللستقراء و  إن -٨

 الستنتاج األفكار أمور ال تشغل ابل أصحاب الطريقة املباشرة 
يتم الشرح الكلمات و الرتاكيب الصعة ابللغة العرابية و حدها كم خمال عدة  -٩

ات ألساليب مثل شرح معناها أو ذكر مرادف هلا أو ما يقابلها من كلم
أو ذكرها  ى لسياقآخر غري ذلك من ألساليب ليس من بينها على أية  )أضاداد(

 حال الستخدم لغة ولسيطة 
ييتغرق املعلم معظم الوقت  ى طرح ألسئلة على الدارلسني و  ى اإلجابة على  -10

 ألسئلتهم 
 اإلمماء    Subtitution  يقض معظم الوقت  ى تدريبات لغوية مثل : اإلبدال -11

  Dictation اليرد القصصNarrative  لتعبري احلر ا 
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و األخربا فإن اهتماما هذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس على نطق األصوات و  -12
اكتياب مهارات الكمام يفيق اهتمامها حبوانب أخربى هتتم هبا طريقة النحوى 

 و الرتمجة 

 طريقة القراءة (ج
يعبدون النظر  ى ولقد انشرت هذه الطريقة  ى ظروف كان املتخصصون فيها 

طرق تعليم اللغات األجنبية وكان حمرور العمل  ى هذه الطريقة هو تقدمي املادة 
املطبوعية  ى اللغة األجنبية للدارس من بداية تعلمه هلذا اللغة دون حماولة لرتمجتها  
وعليه أن يقرأ حىت حيصل على املعىن     إال أنه  ى خمال احلرب العاملية الثانية وجه 

نقد شديدٍ من اخلرباء إىل  ى الوالايت املتحدة األمريكية خاصة، إذا نشأت احلاجة  هلا
إىل تعليم مهارات اإلتصال الشفوى ابللغات األجنبية و من مث تقدمي مهارة الكمام 

    30على القراءة
 تيتند هذه الطريقة إىل عدد من املداخل مذكر منها:

الىت ميكن تعليمها والىت حيتاجها الفرد أن جهد املربني لنبغ أن يوجه للخربة   -1
ابلفعل  وليس ألسر من تعليم القراءة  كما أن الفرد  ى حاجة الكتياب مهارات 
القراءة  ى اللغة األجنبية أكثر من حاجتية اللستخداهنا  ى الكمام    إدا أن 

 تعرضه ملواق  االتصال الشفوى حمدودة 
ع  ى اللغة األجنبية و على اإللستماع أن املهارة الىت تياعد الفرد على اإلبدا   -2

 أبشكال اإلبداع  ى الثقافة األجنبية هي مهارة القراءة 
أن تنمية القدرة على االلستقمال  ى حتصيل املعرفة، ةالنمو الداتى ييتلزمان تعليم   -3

القراءة أو الحىت يتقدم كل طالب حيب قدرته و حىت ينفرد بعد ذلك ابتصال 
    31مبصدجار املعرفة
                                             

 ٨3املراجع، ص   نفس30
 ٨٤-٨3نفس املراجع، ص  31
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 32راءات الطريقة:إج

 من املمكن إجياز أهم ممامح طريقة القراءة فيما يلى :

تبدأ هذه الطريقة عادة بتدريب الطالب على بعض املهارات الصوتية    -1
فييتمعون لبعض اجلمل البييطت و ينطقون بعض األصوات و اجلمل حىت 

املرء عن أبلفوا النظام الصوتى انطماقا من مبدأ مؤداه أن الصورة الىت يكوهنا 
النظام الصوتى للغة لسوف تيهم  ى تنمية مهاراته  ى اتصال برموزها على 

 الصفحة املطبوعة 
بعد أن يتدرب الطماب على نطق مجل معينة يقرءها  ى نص  و يعلمون املدرس   -2

 على تنمية بعض مهارات القراءة الصامتة عند الطماب 
ة حول النص للتأكد من بعد ذلك يقرء الطماب هذا النص قراءة جهرية متبوع -3

 فهمه 
و قراءة  Intensive Reading تنقيم القراءة بعد ذلك إىل نوعني : قراءة مكثفة  -٤

ت و لكل منهما هدفه و لكل إجراءات، فالقراءة    Extensive Readingمولسعة 
املكثفة أتخذ مكاهنا بني جدران الفصل و هتدف إىل تنمية املهارات األلسالسية 

اجها هذه املهارات من ثروة لفظية و معرفة ابلقواعد النحوية    للقراءة و ما حتت
و  ى هذا النوع من القراءة تنمى مهارات فهم املقروء عند الدارس حتت إشراف 
املعلم  ى الفصل    فرياقب تقدمه و يق  على الصعوابت الىت توجهه و 

 يياعده على تذليلها 
، صحيح أن املعلم يوجه الطماب هلا أما بنيبة للقراءة املولسعة فتتم خارج الفصل -5

و حيدد هلم ما يقرءونه مث يناقشهم فيه    إال أن العبء األكرب يقع على الطماب 
أنفيهم  فهم الذين يقرؤون من موضوعات القراءة املولسعة لسواء أكانت  ى 

                                             
 ٨6-٨٤نفس املراجع، ص  32
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شكل موضوعات منفصلة أو كتاب ذا موضوع واحد مثل قصة أو كتاب مبيط 
غريها  و تتم قراءة هذه املواد خارج الفصل فيتعلمون من كتب املعلومات أو 

الطماب بذلك اإللستقمال  ى حتصيل املعرفة و يدعم ما اكتيبوه من مهارات 
 لغوية  ى الفصل بني يدى املعلم أو من خمال اختبار يعطى هلم  ى البيت 

و أتلي  هذه املواد ليس أمرا عشوائها أو عملية اعتباطها حيتار املؤل  
ما يشاء و إمنا يرتبط  ى أتلي  هذا مبا تعلمه الطماب و ينطلق منه فما يزيد فيها 

عنه إال مبقدار حىت ال يشعر الدارس ابإلحباط  و ال يقل  عنه إىل الدرجة الىت 
 جتعل الدارس ييتهني هبا 

و أخريا ييهم هذا النوع من القراءة املولسعة  ى وصل الطالب ابلرتاث العرىب و   -6
 و فنوهنا و من مث يزداد فهمه للثقافة العرىب و تقديره هلا  و هذا  ى قراءة أدان

       ابلطبع أثر من اثر تنمية مهارات القراءة الىت حمور االهتمام  ى طريقة القراءة  

 د( طريقة اليمعية الشفوية
عما لسبقها من طروق   audiolingualختنل  نشأة الطريقة اليمعية الشفوية  

جنبية  ى عدة أمر : منها أن هذه الطريقة ظهرت ألساس  ى الوالايت تدريس اللغات األ
املتحدة األمركية الوقة الذي ظهرت فيه الطرق األخرى اليابقة عليها  ى أوراب  فلقد 
ظهرت حاجة اجليش األمركي  ى النص  األول من هذا القران لماتصال ابالشعوب 

 تعدد القوى الىت ألسهمت  ى إظهارها   األخرى لسواء أكانوا حلفاء أم كانوا أعداء  منها
تيتند الطريقة اليمعية الشفويةإىل بعض ما أنتهت إليه درالسات علم النفس و  

 :33اللغوايت والثقفات و مخيينات و لستينات هذا القران و فيما يلي

                                             
33

 ٩٤نفس املراجع، ص    
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واليت   behaviorismمن حيث علم النفس : تيلم هذه الطريقة ابلنظرية اليلوكية  -1
اللغة على أنه الستقبال مثري و إصدار الستجابة  كما جتد قوانني  تفير عملية تعلم
 و مفاهيم التعزيز تطبيقاهتا  ى هذه الطريقة  oprant conditianingاإلفرتان الشرطى 

من حيث علوم اللغة : فقد لسجل لنا مولتون مخس شعارات متثل نتاءج هامة من  -2
نتاءج البحث اللغوى هذه الشعارات اخلمية هي الىت مساها مولتون شعارات العصر 

slogan of the day :تلخصها وليجا ريفرز فيما يلي 
فكما تعلم اإلنيان   language is speech not writingاللغة كمام ولييت كتابه  ( أ)

لغته األم ببدءا ابإللستماع اليها مث نطق أصةاته قبل التعرض لشكلها املكتةب، 
ابإللستماع فالكمام مث القرهءة فلكتابه وهنا   فإن الفرد يتعلم اللغة الثالية بدءا

يتم الرتكيز على صحيح عمليات النطق ومهارات األداء والتنغيم  و ولقد 
ثري من جوانب هذه الطريقة مثل املواد التعليمية انكس هذا الشعار  ى ك

 وإجراءات التدريس وألساليب التقومي 
وتكيب هذه  a language is set of habbitsتعليم اللغة جمموعة من اتعادات  ( ب)

 العادات مبثل ما تكتيب العادات اإلجتماعية 
 teach the language and not about the languageعلم اللغة ليس عن اللغة  ( ج)

يعكس هذا الشعار رد الفعل الذى اختذة أنصار الطريقة اليمعية الشفوية ملا  
 كان لساءدا من إداراة الدرس حول موضوعات النحو و مناقية قضاايه

إن اللغة هي ما ميارلسه الناطقون هبا ابلفعل و ليس ما يظن البعض أنه ينبغى  ( د)
 language is what its negative speakers say not what someoneأ، ميارس , 

thinks they ought to say  الستناد هلذا الشعار يتعلم الدارلسون طبقا للطريقة
 اليمعية الشفوية لغة احلياة ميارلسها الناس مبفرداهتا و تراكيبها 

يرفض   different languanges areابليتخدام اللغات تتباين بعضها عن بعض  ( ه)
فكرة عمومية النظام النحو  structural linguisticsعلماء اللغة البنيويون 



21 
 

 
 

universal gramatical system  وكانت متثيل إطار يتم من خماله تنظيم حقاءق
 اللغات 

درالسة الثقافات : اثدت  ى الفرتة الىت ظهرت فيها الطريقة اليمعية  من حيث  -3
وم الشفوية مفاهيم جديدة حول الثقافات الشعوب  و لقد ثبت هذه الطريقة املفه

االنشروبوجلي للثقافة من حيث أهنا ذلك الكل املركب الذى يشمل عادات 
الشعوب و فيها وألساليب الطعام والشراب واللبس والفنون واالداب واملوثيقى و كب 

  ما مييز اإلنيان  ى جمتمع عنه  ى جمتمع آخر 

  و هم الطراءق الىت تيتخدم للتعيم اللغة العربية ٤الستنادا النظرية اعماه، ذكر 
طرائق القدمية  والطريقة املنالسبة الىت تيخدم بداية دار األبرار الطريقة النحوى 

 والرتمجة  وهو غالبا ييتخدم املدرس  ى تعليم اللغة العرابية و علوم األخرى 
 3٤إجراء الطريقة :

من املمكن إجيازلءات الىت تتخذ عند الستخدام الطريقة اليمعية الشفوية فيما 
 يلى:

هذه الطريقة من التصور للغة مؤداه أهنا جمموعة على دالالته بقصد  تنطلق  -1
حتقيق االتصال بني بعضهم البعض من هنا فإن اهلدف األلسالسى  ى تعليم 
العرابية هو متكني غري الناطقني  ابلعربية من اإلتصال الفعل ابلناطقني هبا   مبا 

 من موافق يتطلب هذا اإلتصال من مهارات خمتلفة و مبا يدور حوله 
يربيب على التصور اليابق للغة أن يبدأ بتعليمه الدارس مهارات االلستماع اجليد   -2

أوال مث مهارات الكمام  إن مهارااتن ألسالسيتان اللتان حتظيان ابإلهتمام األكرب 
  ى هذه الطريقة 
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أيتى  ى األمهية بعد مهارات االلستماع و الكمام مهارات القراؤة و الكتابة و   -3
د تدريس القراءة ما الستمع إليه الدارس و نطقها ، و التدرج مما ألفة به يفصل عن

 إىل ما ال ألفة له به 
حيزر الستخدام لغة و لسيطة  ى تعليم العرابية كلغة اثنية لسواء كانت هذه اللغة  -٤

الولسيطة هي اللغة األوىل للدارس أو غريها من لغات  ذلك ألن كل لغة نظاما 
 ظمه أخرى  ى تعليمها ينبغى أال تتداخل معه أن

 ى ضوع النطقة اليابقة جند أن الرتمجة من و إىل اللغة العربية حتليل مكانة اثنوية  -5
  ى هذه الطريقة       

النحو جزء متكامل مع عناصر اللغة األخرى   و من مث ينبغى تدرييه من خمال  -6
زل األنط اللغوى املختلفة الىت يتعلمها الدارس و ليس عن طريق مباشر بع

القاعدة عن هيتخداماهتا  و ليس تعليم النحو ذاغاية و لكنه و لسيلة لفهم اللغة 
 و تذوق أمناطها 

اللغة جمموعة عن العادات الىت ميكن اكتياهبا و اهلدف الرئييىي من تعليم   -٧
العربية لغري الناطقني هبا هو أن يكتيبوا العادات اللغوية الىت ميارلسها الناطقون هبا 

الىت ميارلسوهنا هبا  إن أقضى ما تتوخاه الطريقة اليمعية الشفوية أن  و اب لطريقة
يكفر الدارس ابلعربية، أن ييتخدمها شكال تلقائى ال ييبقه تفكري شديد  ى 

 أمناطها أو حماولة للرتمجة منها أو إليها 
هدف اللغة ألسالسا هو حتقيق اإلتصال بني األفراد بعضهم و بعض  و اإلتصال   -٨

كل حوار بينهم  من هنا وجب أن تدور اإلمناط اللغوية و الكوق  عادة أيخذ لس
الثقافية حول حوار  ى كل درس يتم من خماله اكتياب هذه األمناط و تقدمي 

 هذه املوقي  
حتتل التدريبات النمطية مكنه مهمة  ى اكتياب الطالب مهارات اللغة تتنوع   -٩

اكمال فراغات إىل غجاابت هذه التدريبات، من تكرار إىل حتويل و تبديل إىل 
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على ألسئلة إىل غري ذلك من أنواع ز و ينبخى  ى الستخدام هذه تدريبات أال 
بيبقها املعلم بشرح أو يتحلل  ذلك أن اهلدف األلسالسى هلا هو تنمية مهارة 

 لغوية يراد للدراس اكتياهبا دومنا و عى بقواعدها و عللها 
لرتتيب الطبعى الكتياب اإلفراد يتبع املعلم  ى تدريس املهارات اللغوية ا -10

هلا  ى لغاهتم األةىل كما نعلم عن طريق اإللستماع إليها او ال مث تقليد احمليطني هبا 
 ى الكمام فينطق بعض كلماهتم مث يقرء هذه الكلمات و أخريا بكتاهبا  و من مث 

تى بعد جند ترتيبها املهارات األربع  ى هذه الطريقة يبدأ ابإللستماع مث الكمام و أت
 مها القراءة و أخري الكتابة 

تتبىن هذه الطريقة نظرة االنثروبولوجني للثقافة  إهنا لييت جمرد أشكال الفن  -11
أو األدب       إهنا ألسلوب احلياة الىت بعيشها قوم معينون يتكلكون لغة 
معينة   ومن مث يصبح تدريس اللغة ذاهتا   إنه من املمكن كما ترى هذه 

االمناط الثقافة من خمال احلوار حول الذى يقدم  ى كل درس، الطريقة تقدمي 
أن من الطبيعى أن يدور احلوار حول موق  احليات العدية الىت يعيشها مثل 
تناول الطعام السلوب التحية و اليفر و اجلواز غريها من أمناط ثقافية خمتلفة و  
ت كذلك  ى مواد القراءة املولسعة حيس يقدم للدارس نصوص و موضوعا

 35حول مواق  ثقافية معينة 
    

 أهداف تعليم اللغة العربية - د

من اهم ما يهدف اليه تعليم اللغة العربية ميكني املتعلم من اكتيب املهارات 
اللغوية اليت تياعد على االتصال بغريه يف اجملتمع الذي يعيش فيه اال ان طبيعة املرحلة 
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هلا  وفيها يلي أهم األهداف العامة اليت مير هبا الناشئ تتطلب صوغ اهدف ممائمة 
 36لتعليم اللغة العربية يف تعليم العام 

أن يتعود التلميذ الفصحى يف احلديث والكتابة، مما يتطلب التزام املعلم ابلفصحى،  -1
 وتذكري تماميذه هبا، وتصويب أخطائهم  

النطق اليليم حلروف اللغة منفردة وجمتمعة يف الكمام والقراءة، مع اليرعة املنالسبة  -2
من غري تعشر وال تردد، وهذا يقتضي معرفة خمارج احلروف، وقواعد اللغة العربية 

 وحدودها  
تدريب التماميذ على ممارلسة مهارات االلستماع اجليدة، والقراءة اجليدة املعربة،  -3

هتا من : فهم ، والستنتاج، وتفاعل، ونقد، وغرس احلب القراءة وتكون عادهتا ومهار 
 يف نقولسهم  

تنمية الذوق األديب من خمال الستحيان الفكرة اجلميلة، وااللسلوب البليغ، واللفظ  -٤
املنالسب للمعىن، واخليال اخلصيب، وذلك أبن يكون حديث املعلم املمتع قدرة هلم، 

م على مناذج مشوقة وبليغة من النصوص فضما عن تعريفهم بقواعد النقد، واطماعه
 األدبية، ومراهنم الدائم على اإلنتاج االديب قوال وكتابة 

تنمية روح االعرتاز ابلقيم واملبادئ اليامية لدى التماميذ ، وغرس حب اللغة العربية   -5
يف نفولسهم، وتنمية اعرتازهم هبا، كوهنا لغة القرآن الكرمي، وحافظة تراثنا، وحمققة 

ا، ولسيبلنا يف التعبري عن افكاران، املنبثقة من قيم وتعاليم ديننا االلسمامي، لذا وحدتن
  3٧جيب احلفاظ عليها والدفاع عنها يف كل مكان وزمان 

حل  مشكمات تعليمية  كما ذكران لسابقا، إذا كان يف بلدان مئات األطفال الذين  -6
لغة التعليم يف مدارس  بلغوا لسن التعليم وهم اليعرفون لسوى لغتهم األم وال يعرفون

                                             
(، ص 1٩٨6)الرايض: مطابع الفردق التجارة، ألسالب التدريس اللغة العربية، حممد علي اخلويل، 36

 15 
، )مكة املكرمة: مكتبة احياء الرتاث العربية األلساليب واإلجراءاتتدريس اللغة حنان لسرحان النمري، 3٧
 16( ص  2012االلسمامية، 
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األكثرية، فاحلل العادل هو قبوهلم يف مدارس تعلم ابللغة الىت يعرفوهنا، مث تقوم هذه 
 املدارس  بتعليمهم لغة األكثرية تدرجييا 

روابط دينية  يف بعض احلاالت حيقق التعليم الثنائي اللغة روابط دينية   لعدد من  -٧
لمهم العربية أو ألسباب هذا التعلم ذكر معلمى العربية من غري العرب عن لسبب تع

 3٨مجيعهم أن أحد األلسباب بل وأمهها هو دافع فهم اإللسمام واإلرتباط به 
 
 

 تعريف العلوم االسالمية - ذ

   3٩العلوم" أصله مجع من "ِعْلٌم"ومعنه إدرك الشيء ابحلقيقة
نظي ، طاهر، غري  كلمة االلسمام هو من "الَيْلُم، اليَّمَاُم، اليََّلَماُت" اي اليمام معنه

  االلسمام الذى علم امليلمني ٤0عيب  معن االخرى من اليمام هو الصلح أو أَْمنٌ 
لينشر الصلح واألمن و اليلم للنفس والناس أي االلسمام هو رمحة للعاملني  ويتعلم العلوم 
اإللسمامية  ى الداية أو  ى مكان األخرى الذى مل يوجد  ى املدرلسة العام عن علوم 

 ية  اإللسمام
( 1٩62تعري  اإللسمام  ى اإلصطماح، قد وص  أمحد عبدهللا امليدتيى )

:"االلسمام هو قوتعد احلياة وكشفت اىل الناس منذ يولدون وترعرعت  ى شكلها النهائ 
 ٤1والكمالفى القرآن الطاهرة الذى يوحى إىل النيب األخرى يعىن حممد ابن عبد هللا"

                                             
( ص  1٩٨٨)الرايض: جامعة امللك لسعود،  احلياة مع اللغي ني :الثنائية اللغوية،حممد على اخلوىل ، 3٨

156-15٩  
 juli 2017 20 ،وصول   .(www. Almany.com) املعاىن3٩

 

٢٤ Ibid, h.4.  
41

 Rois Mahfud, Al-Islam, Pendidikan Agama Islam, (Erlangga: 2011), h.3 
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الدين الذى نزل هللا إىل الناس من خمال من هذا البحث، نفهم أن  اإللسمام هو 
رلسوله فيه القوانني الىت حتكم العماقات الثماث ةهي حبل من هللا وحبل من الناس و 

 حبل بني الناس والكون  
 
 أقسام علوم اإلسالمية - ر

هدف من الدرالسة األكدمكية لديها تغطية والنطق الوالسع  أ اإللسمام كدين و
 ى .رتابطة هي العقيدة و شارعة و معاملة و األخماقاخلطوط العريضة له عدد نطاق م

 مناقشة هذا املرة الباحث شرح عن علم الشريعة و الفقه فقط 
 علم الشرعية -1

الشرعية وفقا اللغة هو مصدر املياه اجلارية ، و يتم الكش  عن قوانني هللا للبشر 
 ٤2والقواعد ، والصراط امليتفيم

 هي:وفقا لبغض العلماء، تعري  الشريعة 
خليل اخلطان: "الشريعة هي ما أمر به هللا على عبيده من اإلميان والعبادة   ( أ)

واألخماق وترتبيات املعيشة واملعاملة و غريها  مع كل خمتل  الفروع ، من أجل 
 حتقيق جيدة اليعادة  ى الدنيا واألخرة "

أمحد الغندور: "األحكام نزل هللا من خمال الرلسوله الكرمي للناس حىت خرج  ( ب)
 من الظلمات والنور ووجد اهلدى اىل صراط امليتقيم "

حممد أكى التحانوى:" الشريعة هو أحكام هللا الذى تعيني لعبيده وصل من   ( ج)
خمال رلسوله متعلق ابلعمالية الىت دخل غى علم الفقه والعقيدة  هذا احلكم 

 ٤3دخل  ى العلم الكمام" 
النظام الىت شرعها هللا و شرع اصوهلا ليأخذ اإللسان هبا نفيه  ى عماقته بربه   ( د)

ةعماقته أبخيه امليلم وعماقته أبخيه االنيان وعماقته ابلكون وعماقته 
                                             

42
 Ibid, h.22. 

43
 Khotimah, khusnul, Penerapan Syari’ah Islam Bercermin pada sistem Aplikasi 

Syari’ah jaman Nabi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2007), h. 18. 
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  تعريفه الألخرى هو ما بني على ليان النيب من األنبياء وما أنزل ٤٤ابحلياة
 اللهمن األحكام  

مجيع األحكام الذى نزل هللا على مجيع الناس الذى فإن من املهفوم أن الشريعة هو 
يوحى من هللا نظام الناس   ى تطويره، حكم اإللسمامية املعروف ابإلجتهاد الرالسية  ى 
هذا احلال ييتيند  ى الفقه فيها احلكم احلاصل من االلستختارات الفكر لماهتمام  ى 

 ى الشرعية وجد ممنوع أو قنون   ى العلم الفقه، حبث عن  صحيح و غري صحيح، بينما 
 منيوح 
 
 علم الفقه -1

ًها" أي فهٌم  مقصود من  -يَ ْفَقهُ  -معىن اللغوى ، الفقه من الكلمة "َفِقهَ  َفِقي ْ
الفهم هي لسعى العاقله  ى فهم تعليم اإللسمام الذى مصادر من القرآن و الينة  الفقه 

صا من الفهم ، يعىن من اللغوى العلم بشيء مع الفهم  قال ابن القييم أن الفقه خصو 
الفهم العميق خمتل  اإلشارة  ى القرآن النصية و اليياقية  لذلك، علم الفقه هي العلم 

  ٤5الذي تَ َعلٌَّم الشرعية اإللسمامية العمالية الذى وجد من الدليل
 دمهما  ى القرآن الكرمي :خلفقه و التفقة أي فهم عميق ، ييتكلمة ا

 "                       

                     "٤6  

 تعري  الفقه املصطلحات فيما يلى:
اإلمام أبة ظهرا : "الفقه طان العلم الذي متعلق أبحكام الشرعية العمالية من   ( أ)

 الدليله" 

                                             
 6(، ص   1٩٨6)جامرات: دار الكتوب اإللسمام العقدة واشريعة، حممود س, ٤٤

2٩Wahab Afif, Studi Perbandingan Madzhab , (Jakarta: Darul Ulum Press , 1991), h. 5. 
  122القرآن، لسورة التوبة، األية:   ٤6
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عبد احلميد احلكيم :"العلم الذى متعلق أحكم الشرعية واألحكام وجد من )ب( 
 الإلجتهاد اجملتهد "

العلماء الشفعية:" الفقه هو العلم الذىشرح احلكم الشرعية العمالية و أحكمه وجد   ( ج)
دليل مصل وهو مجيع األحكام الشرعية العمالية الىت أخذ الفاءدة من الدليل من ال
  ٤٧املصل" 

إذا، الفقه هو علم عن الفهم األحكام الشرعية الىت متعلق العمالية املكلفة،  ى 
 عمالية البدن، عمالية القلب واألحكام وجد من الدليل 

 املناهج الفقه  ى املدارس -2
لداية ابتداء درالستهم ابلركن اإللسمام اخلمية و ترنيب الطماب  ى املدارس أو  ى ا

العبادة ابلنصوص الكتب  ويطلون و تعلم من الكتاب الفقه فيما يلى : منهج القوِ م ، 
 ٤٨فتح القريب، الباجورى، شرح املنهج ، حتفة احملتج، الفتح املعني 

تعلم  الكتاب  ى املدارس بعض االحيان لييت موحدة  كل املدارس أو الداية 
الكتاب املختل    و ى داية دار األبرار الكتاب الذى يبحث كتاب البجورى  ى جزء 

 األول عن ابب الصماة 
 

 اجلوانب الفاءدة ىف التعليم العلوم الفقه -3
 الفاءدة والفضيلة العلم الفقه كما ايى:

 تفقه الدين هي واجب على كل ميلم -1
 قال هللا تعاىل  ى القرآن الكرمي:

                                             
٣
١Nazar Bakri Fiqih dan Ushul Fiqih, (Padang: angkasa Persada: 1984), h. 13.  

33
 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, (bandung: Mizan, 1999), 

h. 114. 
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٤٩ 

 ميلم العاقل البالغتعلم اإللسلم واجب الوىل  ى كل  -2
 الشريعية هو احلارس القرآن و الينة -3
 الفقه هو العلم اجلاه -٤

 
 دور تعليم اللغة العربية ىف فهم علوم اإلسالمية -ط

من جانب احلياة اهليكلية للبشرية هي واحدة من أدوات الرتبية اإللسمامية ينظر 
الثقافة البشرية نفيها كأدواة التعليمية ميكن وظيغة لتوجيه النمو والتنميه احلياة قدرته 
واكتياب الدخاء واليعادة  ى الدنيا و األخرة  معنه، الوجهة النهائية من تربية اإللسمامية 

لدنيا و األخرة الستنادا إىل القرآن و احلديث  ألن هي حتمل بعثااتلدعاية اإلجتماعية  ى ا
املصادر األصلية لتعليم اإللسمامية و هي القرآن، و احلديث و علوم اإللسمامية 
املكتوبةابللغة العرابية ، فمهم جدا للميلمني وخاصة بني العلماء لتعلم وإتقان اللغة 

ى الذى مكتوب ابللغة العربية إذا، الصعب علينا أن ندرس اإللسمام من مصدره األصل
العربية  لذلك، تعليم اللغة العربية  ى تربية اإللسمامية مهم جدا، ألن أوال: أن املصدر 
األصلىللتعاليم اإللسمامية للقرآن واحلديث املكتوب ابللغة العربية  الثاين، فغن كتب 

ث و العلماء العظماء تؤثر على تدفق فكر امليلمني و خاصة  ى جمال التفيري و احلدي
الفقية والتياوف املكتوبة ابللغة العربية،  اثلثا، فإن درالسة العلوم اإللسمامية لستكون أكثر 
ترجيحا إذا أخذت اإلحاالت من اللغة العربية، فإن الواقع احلال بني العلماء امليلمني، و 

                                             
 ٧٩القرآن، اليورة آل امران:  ٤٩
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خاصة إندونييا ينصنب بشكل متزايد  ى درالسة العلوم اإللسمامية على ألساس اللغة 
    50العربية 

بعد أن كان جعل هللا لسبحانه وتعاىل كلغة القرآن، كان تطوير ملحوظ  ى هذه 
اللغة حىت أدى إىل العديد من األدوار اهلامة  ى جتييد احلياة البشرية، و خاصة  ى الرتبية 
اإللسمامية، و ميكن تصني  األدوار على النحوى التاىل: أوال، اللغة العربيةمبثابة لغة 

بح لغة خاصة  مؤشدات هللا دين للتحدث إىل البشرية  ى اللغة العربية الوحي، لذلك يص
 من خمال القرآن  قال هللا تعاىل  ى القرآن الكرمي:

            
51  

التواصل اإلنياىي إىل هللا اليوم و الغداء    ى اثنيا، دور اللغة العربية كلغة 
اإللسمام، بعض العبادة من الصماة  ى اللغة العربية ، صلوا كولسيلة لإلنيان التواصل 
مباشرة مع هللا  مجيع القراءت  ى الستخدامه العربية، لذلك من أجل فهم عن غرض 

ور هام  ى عربية الدولية، و اللغة العربية دالذى حيتاج املرء لتعلم اللغة العربية   اثلثا، ال
و تيتخدم  ى عامل الرتبية اإللسمامية و تعليم غري اإللسمامى، حىت درالسة  ى العامل الدوىل، 

و جامعة أكيفورد   (Harvard)اجلامعات الكربى  ى العامل، مثل جامعة هارفارد 
(Oxford)   و ابإلصنافة إىل ذلك، تيتخدم اللغة العؤبية أيضا  ى خمافل دولية أخرى  

اللغة العربية  ى الدرالسات اإللسمامية، و تيتخدم مثل األمم املتحدة  األدوار األربعة 
ديث و الصوفية و الفقه و القانون و غريها، لعربية  ى خمتل  كتب التفيري واحلاللغة ا

  52لذلك أنه يتطلب إتقان اللغة العربية بشكل شامل حىت ييبب الفهم املخطئ 
لسواء كلغة  هرت اللغة العربية مدى أمهية موقفها  ى خمتل  اجلوانب،وهكذا أظ
لذا فإن تعليم اللغة العربية هو أحد النقاط الرئييية لفتح ابب العلوم  53التواصل الدوىل 

                                             
50

 Asna Andriani. 2015. Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab dalam Pendidikan Islam, 

IAIN Tulungagung, Jurnal Ta’allum, Pendidikan Islam, Vol 03, (1). 
51

 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Semarang, Thoha Putra , 1989), 

h. 34. 
52

 Ibid, h. 51-52. 
53

 Azhar Risyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), h. 14. 
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 History ، لسواء كان دينيا أو اجتماعيا أو لسيالسيا أو اقتصاداي أو ثقافيا  ى كتاب اهلائل 

of the Arabs Philip K. Hitti لغة يقول أنه فما العصور الوصطى ملئات الينني كانت ال
العربية اللغة العلم والثقافة و التفكري التقدمي  ى مجيع أحناء العامل املتحضد  بني القرنني 
التالسع و القرن الثاىن عشر، متت كتابه املزيد من أعمال الفليفة و الطب و التاريخ و 
الدين و الفلك و اجلفرا ى ابللغة العربية مقارنة ابللغات األخرى  هذا هو املكان الذى 

 5٤دأت عصر اإلصماح األوروىب بعد أخذ و نقل علم و ثقافة امليلمني إىل عامل ابرا ب
ابلنيبة هلم  يشعر املشتشرق الغرىب بعدم اكتماله إذا مل يكن قادرا على فهم اللغة العربية

العربية مهم جدا، ألنه قراءة و معرفة مل علماء امليلمني ال يكفى إال من خمال الرتمجة  
كل شيء ملنح، فإنه لسيتم اختيار فقط فهو جيد  و هذا ما دفعهم إىل تعلم   لن يتم ترمجة

اللغة العربية جبيدة، حبيث تطورت اللغة العربية بيرعة  ى الغرب منذ العصور الولسطى 
 حىت اآلن 

مع اللغة العربية منذ أربعة عشر قران مصنت، كان جييب أن يكون كثري من 
املصطلح أو العبارة أو ألسلوب اللغة، و حقيقة أنه حىت  املعدفة الىت أتثرت ابلعربية، إما

اآلن مل يتم الكش  ميئولية العلماء امليلمني إىل البحث عنها و فضحها أكثر  ى جمال 
 الديىن 

كل الدين املتاب املقدس ييتخدم كاملراجع  ى املواق  و األفعال   كما اإللسمام 
كل من مصادر التدريس تيتخدم اللغة   الذى جيعل القرآن و احلديث كدليل حلياة  ألنه

العربية ، تعلم اللغة العربية مهم جدا كموصل لفهم بدقة و حكمة حول مضمون تعاليم  
  كل املصدرين   

  

                                             
54

 Philip K Hitti, Histori of Arabs, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 708. 
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 منهجة البحث  - أ

تار الباحثة  ى تيتعمل الباحثة  ى هذا البحث هو مدخل الكيفي ومنهج خت
ن البياانت الىت حتتاج اليها الباحثة ال تكونون التحليل ألصفى و هذا البحث هو ال

على صورة العدادية والكمية، بل تكون على صورة معلومات البياانت والتفصلية عن 
مضمون املدخل  تيتخدم الباحثة بطريقة ةصفية الأن الطريقة الوصفية هي هتدف 

ومات واملماحظات عنها علق واملئأو األشياء املعينة  ى مجع احلقااىل وص  لظواهر 
 55رف اخلاصة هبا وتقدير حالتها كما توجد عليه  ى الواقع طووص  ال

وأما طريقة أتل  الرلسالة وكتاهبا فتعقد على ما جرى عليه كلية الرتبية املكتبة 
 ى كتابه:" دليل إجرائ لكتابه البحث العلمي، جامعة جوت كما اإللسمامية 

 غة العربية" الل قيم -الرتبية كلية–احلكومية 
 جمتمع البحث وعينية وأسلوب اختيارها -ب

اجملتمع  ى البحث هو مجيع الطلبة، مدرس بداية دار األبرار عددهم  
طالبا ، حبيث يتكون من  11٨شخصا  أما عدد الطلبة  ى هذا الداية يبلغ 11

طالبا و طالبة  "إذا كان القبيل أقل من مائة، فمن األفضل أن أيخذ كلهم،  حىت 
يكون ذلك  هذا البحث البحوث اليكانية  مث إذا كان عدد املوضوع أكثر منها 

 56% " 25 -% 20% أم 15 -% 10ميكن أن أيخذ بني 
ألن عدد اجملتمع هم أقل من مئاة، ولذا أتخذ الباحثة بعض منهم  و هي  

  شخصا    11طلب من فصل الباجورى و عددهم 

                                             
  26٩  س، ص: ، دمنهخ البحث العلمىمنهج العلوم اإللسمامية والعربية ابلإلندونيية، 55

2
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi v, PT. Rineka 

Cipta, Jakarta, November 2002) h. 112.  
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 متغري البحث -ج
  (Independent Variable)املتغري امليتقلة  (1)

 املتغري امليتقبل  ى ذها البحث تعليم اللغة العرابية
 (Dependent Variable)املتغري التابع  (2)

 فهم علوم اإللسمامية ى املتغري التابع  ى هذا البحث هو 
 أدوات البحث  -د

 وأدوة الىت الستخدامت  ى هذا البحث هي:
 ظةحاملما -1

خاصا  ى ظهرية منظورة على هدف املماحظ هي مراقبة و ملحوظة نظاما 
إن املماحظة أداة من أدوات البحث جتتمع هبا املعلومات الىت متكن   5٧البحث 

الباحثة من اإلجابة عن ألسئلة البحث ، فهي هتتم ابألنباة املقصود و املوجه حنو 
 لسلوك فردى أو مجعى معني بقصد متابعته و رصد تغرياته   

عادي  ى اكتياب خلربته ةمعلومته حيث هي ولسيلة تيتخدمها اإلنيان ال
جنمع خربتنا من خمال ما نشاهده أو نيمع عنه، ولكن الباحثة حني تماحظ فإنه 
تتبع منهجا معينا جيعل من مماحظته ألساس ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة 

 اصميم املماحطة: 5٨معينة 
اذا حتديد أهداف املماحظة وتكون عن طريق اليوءل )ماذا األحظ ومل ( أ)

 األحظ( 
التخطيط لعلمية املماحظة : حتديد خطةات علمية للقيام بعلمية املماحظة  ( ب)

 لتحقيق أههداف معينة 
                                             

57
 Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)h, 158. 

، )الرايض: دار النشر ولتوزع لسنة البحث العلمى مفهومه أدواته ألساليةذةقان عبيدة وأخرون،   5٨
  1٤٩م(، ص:  1٩٩٧
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 القيام ابلعلمية املماحظة والتقيد ابألهداف املوضوعة  )ج(
حتليل املعلومات اجملموعة أثناء املماحظة، ة إعطاء تفيريات هلا بطريقة مشرتكة  )د(

بني املعلم واملشرف والستخماص النتاءج من تلك التحليمات والستخدامها  ى 
 تطوير األداء الصفى للمعلم 

 اختيار املوضوع وعناويه الرءييية  )ه(
 ا زاد التحكيم كان مفضما طلب اإللستشارة أو ما تيمى ابلتحكيم لألداة وكلم )و(
 تدوين العناصر الفرعية لكل عنصر رءييي  )ز(
 حتديد املعاير لسواء كان "درجات أو إشارات" )ح(
 الثبات: تطبيق االختيار على أكثر من فءة يعطى نفس النتيجة  )ط(
 الصدق: تقيس املفردات وما ضعت ومن أجله  )ي(
 املقابلة -2

البحث ، و هي حمادثة مواجهة تقون هبا الباحث مع إن املقابلة أداة من أدوات 
شخص أخر أة أشاخص آخرين ، هدفنا إلستشارة أنواع معينة من املعلومات 

 5٩اللستغلها  ى حبث العلمى أو إلستعانة هبا  ى التوجيه و التضخيص 
 60الكقابلة ينقيم إىل ثماثة أقيام: 
 املقابلة اإلنركابية ( أ)
 املقابية النصفة ( ب)
 اإلنركابيةاملقابلة غري  ( ج

هي الستبيان شفوى تقوم من خماله الباحثة جبمع معلومات وبياانت شفوية من 
مقابلة هنا وهي مقابلة مع مدرس اللغة العربية والطلبة  ى فصل  61احملصوص 
 الباجورى 

                                             
) الرايض: مكتبة املدخل إىل البحث  ى علوم اليلوكية ، الكتاب األول، صاحل ابن أمحد العياف،  5٩
  3٨٨ه(، ص،  1٤0٩العبيكان ، 

60
 Sugiono, Metode Penelitian pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012)h. 319. 
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 التوثق   -2
 62التوثق هو ملحوظة احلوادث املاضية  التوثيق يوجد مبكتوبة و صورة أو غريها  

حث التوثيقات املهمة فيما بياانت تتعلق مبيائل البحث و قامت الباحثة بب
 بياانت إضافية لدفرت نتائج درس الصرف الثاىن  والتوثيق من أحوال ال الداية 

 
 مصادر البياانت -ه

 البياانت  ى هذا البحث حتتاج هبا الباحث هي:مصادر 
 البياانت األولية -1

 بياانت التوثق تتكون من بياانت املماحظة و بياانت املقابلة و 
 البينات الثانوية -2

  و 201٧تتكون من بياانت الواثئق بداية دار األبرار لنجيا  ى العام الدرالسى 
"دليل إجرائ تتكون مصادر البياانت لكتابه هذا البحث تنالسب فيما  ى الكتاب 

العلمى قيم تعليم اللغة العربية جامعة تشوت كاال اإللسمامية  لكتابة البحث
 احلكومية لنجيا "

 أسلوب حتليل البياانت -و
بعد البياانت الىت مت مجعها مث حتليل البياانت  و كانت الطريقة امليتخدمة  ى 

  وص  أي البياانت حتتاج على صورة املعلومات من البياانت و هي  حتليل الكيفى
 ج ئرات مفصولة صلة للحصول على النتاالكلمات أو العبابواصطة 

 مراحل تنفيذ الدراسة -ز
 تقوم الباحثة بتنفيذ الدرالسة  ى املراحل اآلتية:

 االلستعادية -1

                                                                                                                                                               
  135، ص  نرجع لسابقذوقان عبيدات و أخرون،   61

62
 Sugiono Metode Penelitian pendidikan, (Bandung, Alfabeta, 2012)h, 329. 
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 تشمل هذه املرحلة على على اخلطوات اآلتية:
 تماحظ الباحثة ابملماحظة امليجانية  ى داية داراألبرار لنجيا   ( أ)
فهم علوم الدين  مبماخطة مع املدرس اللغة معرفة على مشكمات  ى  ( ب)

 العربية 

الستأذنت الباحثة إىل رءيية بداية دار األبرار لنجيا أن حبث التحليل )ج( 
الكيفى عن تعليم اللغة العرابية  ى فهم علوم اإللسمامية وقدمت إليها خطاب 
اال االلستأذان للدرالسة من عميد قيم الرتبية شعبة اللغة العربية زاوية جوت ك

 الإللسمامية احلكومية لنجيا للمدرس اللغة العربية  
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 الفصل الرابع
 الدراسة امليداين

 
 ة عم ميداا البحث و تعليم اللغة العرابية فيهحمل - أ

 خ عم نشائة و تطوير املدراسةياتر  -1
األبرار إهنا إحدى املدرلسة أبتشيه، و تقع  ى مدينة لنجيا و ابلتحديد  ى داية دار 
، مركزية لنجيا بوالية    H. Agussalim Dusun Bata. Gp. Alue Beuraweالشارع 

 63لنجيا  هذه املدرلسة قريبة من العاصمة حىت ييهل الواءرين  ى كل وقت  
حىت اآلن، حبيث إن كل يوم  2003و من انحية تطوير هذه املدرلسة منذ لسنة 

من الياعة اليادلسة صباحا هذه املدرلسة تقوم أنشطة التعليم من الصباح إىل اليل يعىن 
 6٤حىت الياعة الواحد عشرة لياال 

 والطالب ووسائل التعلمية نيأحوال املدرس -2

لنجة عملية التعلمية  متلك اهليكال التنظيمجيب على املئيية التعلمية أن 
مدرلسون  11لك داية دار األبرار  املدرس  ى داية دار األبرار عددهم العاملني فيها، كذو 

 اهليكل التنظيمى بداية دار األبرار كما يلى:  أما 
 
 
 
 
 
 

                                             
 س دايةئيالداية دار األبرار لنجيا من رء واثئق  63
  201٧ أغيطس 1٨مقايلة برءيس داية دار األبرار لنجيا اتريخ   6٤
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 65اهليكل التنظيمى بداية دار األبرار
 1ل اجلدو 

 البياانت مدرس الداية
 وظيفة السم رقم
1 
2 
3 
٤ 
5 
6 
٧ 
٨ 
٩ 
10 
11 

 ألستاذ حممد إحيان
 ىألستاذ فارد وجدى بن خالد

 الألستاذ ميرج
 ألستاذة لسعادة بنت حين قالسم
 هللاألستاذ خمتار الدين بن عبد 

 ألستاذ حامد
 رألستاذ انظار األظها
 ألستاذة نور عني
 ألستاذة دهنيار
 ألستاذ إلياس

 ألستاذ بودميان بن حممد شهرول

 شيخ داية
 انظر داية

 رائس العمادة الطمابية
 لسكرتية داية

 عضو هيئة التدريس
 عضو هيئة التدريس
 عضو هيئة التدريس
 عضو هيئة التدريس

 هيئة التدريسعضو 
 عضو هيئة التدريس
 عضو هيئة التدريس

 
 60طالبا و  5٨طالبا، يتكون  11٨وأما عدد الطلبة بداية دار األبرار لنجيا 

 طالبة  ى اجلدوال اآلتى :
 
 
 
 

                                             
 س دايةيئق الداية دار األبرار لنجيا من ر الواثئ 65
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 2اجلدوال 
 66عدد الطلبة ىف الداية

  عدد الطلبة الفصول رقم
 طالبة طماب عاجملم

 13 13 - 1 التجهزى 1
 20 - 20 2 التجهزى 2
 23 23 - 3 التجهزى 3
 1٩ - 1٩ يجيدامل ٤
 25 1٩ 6 باجورىال 5
 1٨ 5 13 عانةاإل 6

 11٨ 60 5٨ اجملموع
 

الرئيس دية هيتنظم  وظيفةأما رئيس املدرلسة االن ألستاذ حممد إحيان فإن 
نظيم ي، إقامة عماقة مع اجملتمع ، هيكل إدارة الدايةتنظيم وبناء عماقات مع  اإلدارة،

 اإلهتمام جلميع واجبات وميئوليات موظفني 
من مدرلسني واملدرلسات  و هم شخصا ، يتكون  11وأما عدده املدرلسني يبلغ 

الصرف بكتاب املدرس الذي يتعلمون علم حنو و  التعلمية املتنوعة  وأمامن معاهد خترج 
من معهد علوم الدينية نظار األظهار متخرج  الكواكب الدارية و التصري  ، وهو ألستاذ

بيماالجنا  ى فصل الباجورى  و أما عدد الطلبة  ى داية دار اإللسمامية ميجيد رااي 
 طالبا، حبيث يتكون من طالبا و طالبة  11٨األبرار لنجيا يبلغ 

و  برار لنجيا تكون على بعض املبانلسائل التعلمية  ى داية دار األوأما أحوال الو   
 ي:ه
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 الفصول ( أ

إن داية دار األبرار لنجيا تعد نفذ عملية التعليم والتعليم ابملباىن  ى مدينة 
 فصول  6لنجيا  حبيث عدد فصل  ى هذا الداية يبلغ 

 امليجد  ( ب
 ماعة وللعلمية اإللسمامية اجلالستخدام ميجد  ى هذه الداية ألداء صماة 

 ج( املكتبة
إن املكتبة هلا دور مهم  ى كل مدارس، ة كذالك  ى داية دار األبرار لنجيا ،  

 ألهنا تنفيذ عملية التعلم إلرتقاع ميتوى قدرة الطلبة عملية و ثقافيا 
 د( اإلدارة

 ييتخدم املدرلسون و املدرلسات اإلدارة بعد إنتهت عملية التعليم  ى هذه الداية  
 ه(  مقص 

 ملقص  التباع حوائجهم من الشرب و الطعام يشرتى الطلبة ما هذه ا
 
 بية و املنهج الدرسى بداية دار األبرار لنجساتعليم اللغة العر  -3

ية دار األبرار   درس بية هي الدرس من الدروس الىت جيب تدرييها بدااللغة العر 
 ى القدرات بية هي مهم جدا ألنه ابإلضافة إىل العلمية موجهة و تطوير و بناء اللغة العر 
لك ييتطيعون لفهم القرآن الكرمي و احلديث الشري ، و الكتاب الذى بية   لذاللغة العر 

 تيتخدم ابللغة العربية 
لساعة  ى األلسبوع و طريقة تعليمها  2بية األبرار لنجيا تعليم اللغة العر  بداية دار

 6٧هي طريقة  احملاضرة و طريقة احلفظ و طريقة قواعد و ترمجة 

                                             
  201٧لسبتمبري  1مماحظة ب داية دار األبرار لنجيا،  ى التارخ  6٧
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 3 دولاجل
 2018 -2017الدراسة بداية دار األبرار  الكتاب

 الكتب مواد الدرالسة قمر 
 
1 

 

 
 بيةاللغة العر 

الكواكب الدرية اجلزء األول و الثاىن، الشيخ حممد بن أمحد  -
 عبد البارى األهدال  بن 
  3-1كتاب التصري  -

 
للتعليم اللغة  كتاب الىت تيتخدم كما  ى املنهج داية دار األبرار،يعىن الكتاب

بية هي كتاب الكواكب و كتاب التصري   أم ا املادة الذى يعلم  ى الص  الباجورى العر 
 6٨ء األول كما يلى:ز يعا يف كتاب الكواكب  الدرية  جيعىن مج
 الكمام  -1
 ابب اإلعراب  -2
 ابب معرفة عمامات اإلعراب و البناء -3
 فصل مجيع ما تقدم من املعرابت قيمان -٤
 إعرابه تقديريفصل  ى بيان ما  -5
 فصل  ى موانع الصرف -6
 ابب النكرية و املعرفة -٧
 فصل  ى بيان املضمر و أقيامه -٨
 فصل  ى بيان اإللسم العلم -٩
 فصل  ى بيان أمساء اإلشارة -10
 فصل  ى بيان اإللسم املوصول و صلته -11
 فصل  ى بيان املعرف آبلة التعري  -12

                                             
 201٧لسبتمبري  3مماحظة ب داية دار األبرار لنجيا،  ى التارخ 6٨
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 ابب املعروعات من األمساء ابب الفعل -13
 فاعله ابب املفعول الذى مل ييم -1٤
 ابب املبتداء ة اخلرب -15
 ابب العوامل الداخلة على املبتداء و اخلرب -16
 فصل  ى النوع األول من النوالسخ -1٧
 فصل فيما احلق بليس  ى رفع اإللسم و نصب اخلرب -1٨
 فصل  ى النوع الثاىن من النوالسخ -1٩
 فصل  ى الكمام على العاملة عمل عن -20
 فصل  ى ظن و أخواهتا -21

كما    3-1الباجورى يعىن مجيعا يف كتاب التصري   فصلعلم  ى تاملادة الذى ي
 6٩يلى:
 علم الصرف -1
 الضمائر -2
 تصري  األصول من مجيع األفعال -3

 هذا جدول أنشطة التعليم العربية:

و  تعليم علم الصرف  ى الياعة تيعة عشر و نص   حىت الياعة العشرون -1
  ى ليلة اخلامس نص 

و نص  تعليم علم النحو  ى الياعة تيعة عشر و نص   حىت الياعة العشرون  -2
  ى ليلة اليبت

 

                                             
 201٧لسبتمبري  3داية دار األبرار لنجيا،  ى التارخ مماحظة ب69
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ب الباجورى جيدا النه مجيع القواعد ليهل الطماب اهذا املادة غرضه لفهم كت
 عن القراءة و  يتلون الكتاب 

الكتاب  ونابلنصوص الكتب  ويطلون و تعلم  ى الداية ابتداء درالستهمالطماب 
 املادة  ى كتاب الباجورى هي: نإالباجورى  الفقه هو كتاب 

 كتاب األحكام الطهارة -1
 كتاب األحكام الصماة -2
 كتاب األحكام الزكاة -3
 كتاب األحكام الصيام -٤
 كتاب األحكام احلج -5
 كتاب األحكام البيوع -6

 كتاب الباجورى:هذا جدول أنشطة التعليم  

حىت الياعة احلادثة و  و نص  العشرونتعليم كتاب الباجورى  ى الياعة 
 ٧0 العشرون  ى ليلة اإلثنني و اليبت و األحد

 عروض و حتليل نتائج البحث  - ب
 عملية تعليم اللغة العربية بداية دار األبرار  -1

قبل إقامت الباحثة ابملماحظة، تيتأذن الباحثة حملاضر درس الصرف و النحوى 
 ا يلى:لدخول فصلها إلقامت املماحظة، و شرحه كم

 كما تذكر الباحثة  ى منهج البحث امليتخدم جلميع البياانت هي املماحظة
بية لتحصيل البياانت ، فوجد الباحثة البياانت املتعلقة هبذه واملقابلة مع املدرس اللغة العر 

بية لفهم علوم اإللسمامية بداية دار األبرار  أما البياانت الرلسالة هي دور تعليم اللغة العر 
 جيمع الباحث كما يلى:الىت 
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باحثة أيضا فتقدمي ال عمليةبية و ملعرفة تعليم اللغة العر  عمليةتبحث الباحثة عن 
لسوف يص  الباخثة البياانت الىت بية  ى الص  الباجورى مقابلة مع مدرس اللغة العر 

 مجعهاحبيث حتمل على البيانة العامة و شاملة عن شيء حقيقي 
رح الباحثة عن حصول النتائج  ى اجملال املتعلق  ى غرض هذه البياانت لسوف يش

 بصياغة املشكلة 
 إعداد و تنفيذ تعليم اللغة العربية بداية دار األبرار لنجيا  - أ

قبل البدء  ى أنشطة التعليم و التعلم، فإن املدرس إعداد املواد الىت لسيتم تدرييها دون 
للفصول فيه و يدرلسه للطماب، و التخاذ اخلطة األوملبية  يقرء املدرس الكتاب وفقا 

حيفظون الطماب املادة كل ليلة و يتم هذا النشاط  ى الفصول الدرالسية  و هذا ييتند 
 عن مقابلة الباحثة مع املدرس اللغة العربية كما يلى:

بية  ى الفصل فهي بدء الدرس و الطماب عند التعليم اللغة العر عملية املدرس "
البيملة و الدعاء قبل التعليم  مث األنشطة األلسالسية يعىن اإلفتتاح من املدرس بقراءة 

تيبيم املدرس عن املواد النحو أو الصرف  ى الكتاب و الطلبة تيتمعون شرحه من 
 ٧1  مث حيفظون الفصل عن كل املادة "الفصول

من املقالة املذكورة ميكن الستنتاج أن تعليم اللغة العربية أقل من إعداده ألنه 
ل التخاذ اخلطة األوملبية  ى أوله حىت أن تنفيذ التعليم ليس منهجيا زفقا املدرس مل جيع

ملماحظة أن عدم توفد الوقت لتعليم اللغة العربية حىت ال يتاح للمتعلمني الوقت امليفى 
 لدرالسته 

 ى عملية التعليم، كل املدرس ييتخدم الطريقة اخلاصة من التدريس  و هدفه أن 
وفقا لنتائج املقابلة، ييتخدم املدرس الطريقة احملاضرة و قبل الطماب عن املادة  و 

 احملفوظات و القواعد و الرتمجة  و ييتند على مقابلة الباحث مع املدرس كما يلى:
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الطريقة الذى تيتخدم  ى تعليم اللغة العرابية كانوا طريقة احملاضرة و طريقة "
 ٧2 "احملفوظات و طريقة قواعد و ترمجة

 تقييم التعليم - ب
فإن التقييم هو مهم جدا  ى جودة التعليم ملعرفة جناح أننشطة التعليم الستنادا إىل 
املماحظة  الحظ الباحثة أن يتم إجراء التقومي أن املدرس ييئل إىل املماب عن مجلة الىت 

  ى الكتاب مث شرحه و ترمجته 
 حصول من التقييم كما مقابلة الباحثة مع مدرلسه كما يلى:

ن قلة  ى حتفظو  بالطما ألنه رتددة عند التمييز بني األمساء و األفعال م بكانت الطما"
فى فهم الطماب ال ييتطيعون  ى فهم اللغة العربية ، فإذا  القواعد  ى النحو و الصرف  

 ٧3فهمه من غريه  "علوم اإللسمامية كانت فهم الطلبة خمتلفة  
وس جيدا الىت يدرلسون املدرس  هم من نتائج املقابلة املذكورة أن الطماب ال يتقنون الدر 

 مرتدد ى الوضع و التمييز قواعد اللغة العربية 
 
 دور التعليم اللغة العربية ىف فهم علوم اإلسالمية -2

من تعليم اللغة العربية ييتطيعون الطماب  ى  دور التعليم اللغة العرابية مهم جدا ألنه
فهم كتاب الباجورى املكتوب ابللغة العربية  و ييتند على مقابلة الباحث مع املدرس  

 كما يلى:
 بية مهم جدا ألنه مجيع العلوم اإللسمامية تيتخدم الكتبدور التعليم اللغة العر "

 و ملراجعة الكتب العربىة الىت مل بية لسيكون لسهما لقراءةالعربية  ألنه تعليم اللغة العر 
ة الذى أتلي  بية أيضا ، أن أنخد القانون اإللسمامييصط   من خمال درالسة اللغة العر 
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والصرف، لسوف إذا يقرء الكتب بية  إن يكون مل تعلم علم النحوى إمام  ى الكتب العر 
 ٧٤ "بية يكون معىن خمتلفا كي فهمه خمتلفا من غرض الكتابالعر 

التعليم اإللسمامية امليتمدة من القرآن الكرمي و احلديث ة علوم و ألن مصدر 
 اإللسمامية املكتوية ابللغة العربية فمهمة جدا للميلمني أن يتعلمون و إتقان اللغة العربية 

الكرمي قد  ى كتابه ابللغة  بية لفهم علوم اإللسمامية مهمة ألنه القرآندور التعليم اللغة العر 
خذ من القرآن و تيتخدم كتب العربية  تعليم اللغة م اإللسمامية أيبية   مجيع  العلالعر 
بية لسيكون لسهما لقرائة و يتلون الكتب الذى مل يصط   إذا ييتطيع لقراءة و العر 

  فإذا ةبىالذى أتلي  املصن   ى كتاب العر  يتلونه، فييتطيع ليأخذ األحكام اإللسمامية
تلفا من املقصود املصن   إذا معنه مل ييتطيع عن علم النحوى و الصرف، فمعىن خم
 خطئ  املخمتلفا، فشرحه خمطئ  و يدفع  ى عبود إىل هللا عمال 

مهمة، ألنه  ى بداية دار األبرار بية لفهم علوم اإللسمامية لذلك ، دور تعليم اللغة العر 
 واللغة العربية أن يفهم القرآن تعليمه قد يعلمون شرح كتاب الباجورى جيدة   و بقدرة 

 لكتب مكتوبة هبا  حىت معرفة احلكم و الثقافة اإللسمامية ا
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

لقد حبثت الباخثة  ى الفصول اليابقة عما يتعلق بدور تعليم اللغة العربية  ى فهم 
علوم اإللسمامية بداية دار األبرار لنجيا  فتحيني الباحثة أن تقدم نتائج البحث كما 

 التوصيات و املقرتحات املتعلقة هبذا البحث من الرلسالة تقدم بعدها أيضا 
 نتائج البحث - أ

بعد حبث الباحثة عن املوضوع من الفصل األول إىل الفصل األخري فيأتى  ى هذا 
 الصدد بتلخيصها، و هي كما يلى:

عدم اتباع من معاير املنهج الرمسى  ى داية دار األبرار  عملية تعليم اللغة العربية -1
   توزيع الوقت  ى عمليته قليلةو  الرتبية

مهمة ألنه القرآن دور تعليم اللعة العربية  ى فهم علوم اإللسمامية بداية دار األبرار  -2
أيخذ من بعضه مجيع  العلم اإللسمامية و كتابه ابللغة العربية    ى  الكرمي قد 

العربية  تعليم اللغة العرابية لسيكون لسهما لقرائة و يتلون  ابالقرآن و تيتخدم كت
الكتب الذى مل يصط   إذا ييتطيع لقراءة و يتلونه، فييتطيع ليأخذ األحكام 

  فإذا مل ييتطيع عن علم ةاإللسمامية الذى أتلي  املصن   ى كتاب العربى
 النحوى و الصرف، فمعىن خمتلفا من املقصود املصن  

 
 التوصيات - ب

حتين الباحثة أن تقدم بعض التوصيات  أن حتتم الباحثة بكتايه هذه الرلسالةقبل 
 اآلتية:
 لرئيس الداية -1

ينبغى على رئيس الداية أن يشجع اللغة العرابية ألمجل طرق تعلمها أو 
 تدرييها 
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 للمدرس اللغة العرابية -2

 اإللسمامية ينبغى للمدرس أن حيين قدرة الطماب  ى فهم اللغة العرابية و علوم   
 للطماب -3

ينبغى للطماب أن جيتهدوا  ى تعليم اللغة العرابية خاصة  ى فهم علوم   ( أ)
 اإللسمامية 
 

 املقرتحات  - ج

 اعتماد على املظاهر اليابقة تقدم الباحثة اإلقرتاحات اآلتية:
 لرئيس الداية -1

 أداء تدريب عند املعلمني عن ألسالب التعليم
 ملدرس اللغة العرابية -2

 اللغة العرابية على الطماب ويشرفها و يتغلب مشكماهتا يدافع املدرس 
 للطماب -3

 لزايدة قدرة الطماب أن يفهم اللغة العرابية   
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