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 الباب األول

 مقدمة

 : خلفية البحث الفصل األول

يتكلم هبا العرب املستعربة يف شبه اليت  ةالسامي اللغات إحدى  اللغة العربية هي

تأثريا  العامل اإلسالميأثرت اللغة العربية يف سائر  اللغات خاصة يف  اجلزيرة العربية. 

 واضحا يف مفرداهتا.

، ألن القرآن العامل اإلسالمي كثريا بالديانة اإلسالميةنشر اللغة العربية يف  يتأثر

وال  النبوي  الشريف يكوناني بالعربية وكذالك معظم العلوم اإلسالمية.الكريم واحلديث 

  يقدر مسلم على ان يفهم اإلسالم فهما صحيحا إال إذا أجاد العربية.

اإلسالمي بالعربية أقل من اهتمامهم بسائر املؤْصف ان يصبح اهتمام اجملتمع  منو

والفرنسية. ومل يقتصر أمهية تعلم اللغة العربية يف فهم الديانة اللغات العاملية مثل اإلجنليزية 

 اإلسالمية بل يتجاوز اىل جوانب اخرى افتصاديا وسياسيا. 
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ي العربان من أهداف تعلم العربية أوهلا التواصل مع اجملتمع  عبد املعني يرى

مستوى الكفاءة إن التعليم اجليد هو الذي يرقي .  1وثاهنما فهم الديانة اإلسالمية  

 . رات لغوية لدى التالميذمهايد هو الذي يرقي مستوى . وتعليم العربية اجلالتالميذ

 ي املادة واهلدف و الطريقةان عملية التعليم و التعلم ال تتفصالن عن العناصر وه

 عليم. وهذه العناصر كذلك من العنصر يف عملية التعليم و التعلم. وتقويم الت

أو غري رمسي  عملية التعليم و التعلم يف مجيع املؤسسات الرتبوية رمسيا كان أدت

 التعلّم إىل غاية املقصود.وهو حماولة ممارسة يف عمل أنشطة لتحقيق هدف واحد 

هدف أن التعلّم الرّمسي  الرّمسي او غري الرمّسيّ متفارقان يف تعليمهما.التعلّم 

 غري الرمسيّ معينا التعلّم باملؤسسة املتعلقة كالوزارة الدينية او الوزارة الرتبوية. وأمّامعينا 

 باملؤسسة غري متعلقة  بأي الوزارة.

الرتبية غري الرمسية هو املعهد. املعهد مؤسسة الرتبية  إحدى املؤسسات

يئ دين اإلسالم وصار أقدم ئل جما . قد ظهر و نشأ يف أو2اإلسالمية يف إندونيسيا

                                                           
1 Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesa (Telaah Terhadap 

Fonetik dan Morfologi), (Jakarta: Pustaka Al Husna Baru, 4002), 7. 
 

4 H. Mahpuddin Noor, Potret dunia Pesantren, (Bandung: Humaniora, 4002), 77. 
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كظاهرة ، مع أن الثقافة كتحويل  واملعهد له فوائد الرتبية اإلسالمية يف بلدنا.  املؤسسات

 لذلك لديه دورهم للمسلمني خاصة لتعميق العلوم الديينية.الدينية ّ

 املعهد،: عناصر مخسة من تتكون املعهد عناصر أن ظافر زخمسياري ويذكر

 فإن ولذلك،. 3كياهي و الرتاثية.  اإلسالمية الكتب وتدريس ، واملسجد،والتالميذ

 معا التالميذ يعيش حيث التقليدية اإلسالمية الرتبية مسكن يف هي املعهد صورة

 املعهد يف فمسكن التالميذ. كياهي باسم املعروف املعلم بتوجيه الدينية العلوم ونويدرس

 جدار املعهد جممع حييط ما ومن العادة .املسجد وكذالك فيه. فيه كياهي يعيش حيث

 4و دخوهلا. خروج التالميذ على قادرة لتكون

. باندونج يتفاج منطقة يف تقع اللغة هي معهد األرقم اإلسالمي معهد بيت

 متساويا فيه العربية اللغة كان تعلم. اللغة العربية وخاصة الدينية يدرس فيه العلوم

 باندونج، بونوروغو،والعمارات غونتور احلديث معهد مثل إندونيسيا، باملعاهد يف

 ألداة اإلتصال تستخدم واللغة العربية وغريها، جاكرتا، و ليبيا جاكرتا، ودارالنجاح

اللغة  استخدام حيث من معاهد اللغات األخرى هو بني الفرق فإن ذلك، ومع. اليومية

                                                           
3 Zamakhsari  Dhofier.  Tradisi  Pesantren:  Studi  tentang  Pandanagn  Hidup  

Kyai,(Jakarta:LP3ES, 7894),22. 

 
2Ibid, hlm. 22. 
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 وكذلك رمسية، وغري رمسية لغات هلا لغة كل ألن. الفصحاء أو( السوق) العربية العامية

 .العربية

اللغة  استخدام حيث املعاهد اللغوية يف صيحةتستخدم اللغة العربية الف الواقع، يف

 الفصيحة العامية و العربية تستخدم االرقم أن يف معهد بيت ذلك، ومع. الرمسية العربية

اللغة العربية الذي علمها و نشأها  ومن املميزات .التعلم داخل الفصل أو خارجه يف

يف احملادثة  ستخدمةكياهي احلاج يوسف سامل فقيه يف هذا املعهد هي اللغة العامية امل

بل اللغات العامية الكويتية واليمنية والسعودية اليومية دون إستخدام القواعد اللغة العربية 

، ألن أكثر اللغة ى. كانت اللغة العامية تطبّق أحيانا يف املعاهد اللغوية األخرواملصرية

 القواعد العربية.ب هتتم  الفصيحة اليت املستخدمة فيها هي 

مها الفصحاء  يت األرقم اإلسالمي نوعي اللغة العربية معهد ب استخدام 

أكفاء يف والتحق معظم خرجيي املعهد باملؤسسات الرتبوية خارج الدولة ألنّهم والعامية. 

 العربية.

املعهد كياهس  مديرحة هي يصت اللغة العربية العامية والفمخلفية إستخد  

مسجد احلرام يف مكة و جامعة األزهار يف  جامعةاحلاج يوسف سامل فقيه، يتخرج  من 
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اللغة العربية العامية  ت. فطبّقلقاهرة. هو يشعر بالصعوبة للتواصل بالفصحى والعاميةا

يف تعلم اللغة العربية يف معهد بيت األرقم اإلسالمي فاجيت  الفصيحةباللغة العربية 

 باندونج.

إزدواجية اللغة فيه، حتت العنوان "  ةالباحثة  يف البحث تنوع ترغبلذلك، 

 . اللغوية يف تعليم اللغة العربية يف معهد بيت األرقم اإلسالمي فاجيت باندونج"

 : حتقيق البحث ثانيالفصل ال

 كما يلي : تودّ الباحثة ان حتدد البحث ممّا سبق بيانه

 باندونج؟ فاجيتسالمي مبعهد بيت األرقم اإلتعليم اللغة العربية  إجراءكيف  .1

و املعرقلة يف ازدواجية اللغوية يف تعليم اللغة العربية مبعهد  الدافعة ما العوامل  .2

 جيت باندونج؟ابيت األرقم اإلسالمي ف

ازدواجية اللغوية يف تعليم اللغة العربية مبعهد بيت األرقم اإلسالمي  كيف تضمني .3

 باندونج؟ فاجيت

 البحثأغراض :  الفصل الثالث

 فهي كما يلي:  البحث هذا أما أغراض
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 باندونج. فاجيتتعليم اللغة العربية مبعهد بيت األرقم اإلسالمي  معرفة عملية .1

و املعرقلة يف ازدواجية اللغوية يف تعليم اللغة العربية  الدافعة لفهم العواملمعرفة  .2

 باندونج. فاجيتمبعهد بيت األرقم اإلسالمي 

ازدواجية اللغوية يف تعليم اللغة العربية مبعهد بيت األرقم  متضمنات ت معرفة .3

 باندونج. فاجيتاإلسالمي 

 فوائد البحث:  الفصل الرابع

العلمية بشكل عام و يف جمال تودّ الباحثة ان يكون هذا البحث نافعا يف جمال البحوث 

 منه ذكر ميكن ما جممل ومن مباشرا غري أو كان مباشرا، البحث اللغوي بشكل خاص

 : يلي ما الفوائد تلك

 النظرية الفوائد .1

 تعليم اللغة يف  ت إزدواجية اللغوية بأدا العربية للغة العلمية اخلزائن إثراء

 العربية ؛

 ؛العربية ةاللغ لقسم التدريس ومنهج الدراسي اجملال توسيع 

 املستقبل يف العربية اللغة لتطويرحبث  مادة تكون أن. 
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 تطبيقيةال الفوائد .2

واجلودة يف تعليم  تودّ الباحثة ان يكون  هذا البحث مقياسا من مقاييس النجاح 

 باندونج.  فاجيتمعهد بيت األرقام اإلسالمي  اللغة العربية ف

 

 نتائج البحوث السابقة:  الفصل اخلامس

قد ولكن  اللغة العربية عن اإلزدواجية اللغوية يف تعليممل جتد الباحثة  حبوثا  

  يلي:وجدت كما 

 هاتبالعربية االجتماعية والثقافية اليت كتباإلزدواجية اللغوية الرسالة: منظور  .1

شريف  جبامعة اإلسالمية احلكوميةيف قسم اللغة العربية كلية التعليم والتدريس ميسرينيت 

 .2212هداية اهلل يف جاكرتا يف عام 

ا. يمشكلة رئيسية وسلب هواإلزدواجية اللغوية نقدت هذه الرسالة  نظر أنيس فرحيه أن 

ووفقا له فإن األثر السليب هو على الفكر والشخصية واألخالق واألنشطة األدبية 

يف الثقافة اإلزدواجية اللغوية والفنية. فإجراء البحوث الباحثني ال تركز على  

 م اللغة العربيةياالجتماعية، بل إمنا يف تعل
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لود عبد  ندونسي من أصل العربا يف جمتمعاإلزدواجية اللغوية صحيفة: ظاهرة  .2

 .ومية كينداريكامعة اإلسالمية احلاجل الوهاب يف قسم التعليم

 اجملتمعيف العربية اإلزدواجية اللغوية هذه الصحيفة عن كشف ظاهرة  يبحث

Empang  دانية والعكس. تقارن هذه ونعلى اللغة العربية باللهجة الس تؤثربوجوراليت

واماالفرق بني هذه الصحيفة وهذه الرسالة هو ان  بني اللغة السوندانية والعربية، البحث 

 تبحث عن مشكالت تعليم اللغة العربية. الباحثة 

البيت  املعهدم اللغة العربية يف ييوسف سامل الفقيه يف تعل الرسالة: دوراحلاج .3

يف قسم  مسرفة ( اليت حبثتها إيفي2228-1891باندونج ) Pacet -األرقم اإلسالمي

سونن جونونج جاتي باندونغ يف عام  امعة اإلسالميةاحلكوميةاجلاللغة العربية بكلية التعليم 

2212. 

هذه الرسالة عن دور احلاج يوسف كأحد عناصر املعهد،و له دور مهم. و لديه  حبثت

يف تنوع  ةناقش الباحثتاملعهد.  صاحبي مقدم الرعاية و وظائف متعددة يف املعهد و ه

 .التعلم العربي ليس دور الشخصية
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امعة اإلسالمية اجلمن قسم اللغة العربية يف  نوريادي الرسالة ،حبثتها رودين .4

حتت عنوان "تعليم اللغة العربية يف املعهد اإلسالمي  2212يف عام  احلكومية فوروكيتو

 ."من بانيوماس كيمبارن منطقة الوه دار السالم دوكه

 هي وسائل التعليم واألساليب واملناهج والتقييم ميالة مجيع اجلوانب التعلذه الرستتناول ه

 العربية كتبم باستخدام اليتركز على تعل هوورسالة الباحثة واما الفرق بني هذه الرسالة 

ال تركز على استخدام كتاب أو  ةحثاحتدث يف كل مستوى فيه. يف حني أن الب بالنماذج

 .ميوسائل التعليم معينة، ولكن استخدام التنوع العربي يف التعل

 ىاطار الفكراإل:  الفصل السادس

مصدر صناعيّ من ازدِواج : وجود  اسم مؤنَّث منسوب إىل ازدواجأصلها   زدِواجيّةإ

 . خصائص منها الشكلنَوعني متميِّزين من نَفْس الفصيلة خيتلف أحدمها عن اآلخر بعدّة 

 2اللُّغة : استعمال اللغة الفصيحة واللغة الدارجة ازدواجيَّة

حالة لسانية مستقرة نسبياً يتواجد فيها مستويني  لغوية ) دكلوسيا(زدواجية الاال

 الفرنسيةو كالعربية للكالم من نفس اللغة )كالعامية والفصحى( أو من لغتني خمتلفتني

                                                           
5 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ازدواجية/ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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املستويان يستخدمان بطريقة متكاملة وأحدمها له موقع اجتماعي ثقايف مرموق وهذان 

نسبياً على اآلخر عند اجملموعة اللغوية النااطقة هبذه اللغة. بعض الباحثني ذهبوا إىل 

وليس فقط مستويني وهذا  اللغة العربية القول بأن هناك جمموعة من املستويات اللغوية يف

 .ما مسوه بالتعددية اللغوية

تعترب احلالة العربية من أكثر حاالت اللغات شهرة خبصوص االزدواجية اللغوية. وذلك 

وهذا ما  والفصحى العاميةاللغة ومها  بسبب وجود مستوين واضحني جدأً يف هذه

  6.سنجد الحقاً أن له أثر كبري على تعليم العربية لغري النااطقني هبا

يعتقد العديد من الباحثني بأن اللغة العربية عرفت حالة ازدواجية يف مجيع 

مراحل تطورها، وحتى يف أيام الشعر اجلاهلي فقد كان هناك لغة الناس / لغات القبائل / 

ة الشعر اجلاهلي واخلطب املعروفة وهي اللغة اليت نزل وتعيش جبانبها لغة مرموقة هي لغ

هبا القرآن الحقًا. ولكن الفارق بني اللغتني تضاعف كثريًا يف أيامنا هذه بسبب عدم 

وذلك رمبا يعود إىل خوف الباحثني والقائمني على  .حترك اللغة املكتوبة بالشكل املطلوب

انات بشرية مقسمة حبدود فنية وضعتها العربية من تبعثر لغتهم إىل لغات عائدة إىل كي

                                                           

  شباط 16، تاريخ 2915، عدد القدس العربي، فادي شاهني6 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%89
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قوى خارجة عن إرادة السكان العرب؛ وهذه اللغات مكرسة بإعالم يسمى بأمساء 

الدول العربية، واليت أصبح لكل دولة منها هلجة مرموقة غالبا ما تكون هي هلجة 

 .العاصمة وهي مقر اإلذاعة والتلفزيون املسمى باسم الدولة

 إىل واملعرفة العلم املعلم إيصال هو التعليم أن لسمانا على حممد الدكتور عند

 الوقت واملتعلم املعلم من لكل توفر اليت إقتصادية اطريقة وهي قومية بطريقة التالميذ أذهان

 به يقصد التعليم أن العزيز عبد حلصا عند. 5واملعرفة العلم على احلصول سبيل يف واجلهد

 .9املعلم مايلقيه يتقبل أن إال له ليس الذي املتلقي إىل املتعلم املعلم من املعلومات نقل

 املتعلمني أذهان إىل اللغة العربية معلومات املعلم إيصال هو العربية اللغة فتعليم

 ومهاراهتا اللغة العربية معرفة بواسطتها املتعلم اليت يكتسب خربة بناء وإعادة

 .واجتاهاهتا

ما  إىل األنشطة وتركز حتدد اليت األهداف إىل ماسة حباجة التعليم عملية إن

 استخدام الطرق مع الدرس ختضري أو التعليم ختطيط يبين أن يستطيع فاملعلم .ختطط

                                                           

 12،  (1893املعارف، دار :لقاهرة، )االعربية اللغة تعليم يف التوجيه السمان، على حممد7

 28(،التاريخ دون املعارف، دار :القاهرة) ريس، التد واطرق الرتبية د،املزي عبد العزيز عبد صاحل8 
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 يف عملية واجبا عنصرا األهداف كانت ولذلك .املوجودة باألهداف وفقا املناسبة

 الطالب ميارس أن اطعمة،منها  أمحد رشدى عند العربية اللغة تعليم فأهداف .التعليم

 من العربية اللغة تعليم أو بصورة اللغة، هذه النااطقون هبا ميارس التى بالطريقة العربية اللغة

 الثانية. كلغة العربية اللغة تعليم القول بأن ميكني األربع اللغوية املهارات ضوء وفى .ذلك

اللغة  وتعليم .إرجتالية أو عشوائية عملية وليس ومنظمة مهمة عملية هو التعليم

 .8والوسائل والطريقة واملادة، واملتعلم، املعلم، وهي املعينة العوامل على حيتوي العربية

ى اآلتي:أساس التفكري السابق يف الرسم البيان باحثةصور التوإليضاح البيان   

 

 

 

 

 

 
                                                           

 222(، 1856املشريف،  دار  :بريوتاإلعالم، ) و املنجد ، مألوف، لويس9 

 معهد بيت األرقم األسالمي 

 فعةعوامل الداال عوامل املعرقلةال إجراء تعليم اللغة العربية

 اللغةزدوجية اللغوية يف تعليم اال متضمنات

 اللغة العربيةالعربية العربية
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 : تنظيم الكتابة الفصل السابع

الباب األول : املقدمة، ويتكون من سبعة فصول وهي خلفية البحث، وحتقيق 

واإلاطار الفكرى،  و نتائج البحوث السابقة،  فوائد البحث،و ض البحث،االبحث، وأغر

 وتنظيم الكتابة.

. ويتكون  زدواجية اللغوية و تعليم اللغة العربيةاإلإاطار نطري عن الباب الثاني :

 تعليم اللغة العربية. زدواجية اللغوية  واإل، وهي من فصلني

مجع هج البحث، ويشتمل على مصادر البيانات، ومنهج الباب الثالث : من

 البيانات، ومنهج حتليل البيانات. 

اب الرابع : االزدواجية اللغوية يف تعليم اللغة العربية مبعهد بيت األرقم اإلسالمي الب

  فاجيت باندونج

 الباب اخلامس : اخلامتة، وفيها النتائج واالقرتاحات.


