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 اب األولـــــــــــــالب

 مقدمة

 : خلفية البحث الفصل األول

يف  لغاتال على  سائر متتازصائص  خزايا ومهلا  دوليةلغات الإحدى الاللغة العربية 

اللغة ب ملسو هيلع هللا ىلصيف تنمية العلوم اإلسالمية. فالقرآن أوحي إىل النيب  هلا يف أهنا تؤثر . ال شك العامل

 وسفي سورة} تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ عَرَبِيًّا قُرْآنًا أَْنزَلْنَاهُ إِنَّاقرآن العظيم: العربية، قال اهلل تعاىل يف ال

(21:)1} 

صدر الثاني من قول أو فعل أو تقرير امل ملسو هيلع هللا ىلصواحلديث الشريف الذي نقل عن النيب 

الكتب من فقه  ونلإلسالم وهو اللغة العربية، ألن النيب قرشي عربي. والعلماء املسلمون يألف

أو تفسري أو تصوف وكلها باللغة العربية. وصارت اللغة العربية اللغة العلمية أو األكادميية اليت 

 يهتمون املسلمون هبا السيما ملتخصص العلوم اإلسالمية.

قررها درسا تيمية القدرة على اللغة العربية كانت املؤسسات التعل إضافة إىل أمهية

الطلبة عليها يف العملية االتصالية وفهم الكتب العربية ال سيما الكتب  خاصا لكي يقدر

 كل مرحلة تعليمية يف القرن األوسط اإلسالمية. كانت اللغة العربية مادة دراسية واجبة يف 

https://equran.me/tafseer-1598-12.html
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 .2اآلن

 مجيع ايتبعه أن جيب ادةم هو اإلسالمي اجلامعي التعليمي للمنهج وفقا ، العربية اللغة

  مادة الحظنا اذا .التعليم العايل اإلسالمي احلادي عشر أفريل سوميدانج يف  السيما الطلبة،

 ثلم األخرى الدينية للمواد تبدو أهنا مادة رئيسية هو االسالمية الرتبية قسم يف العربية اللغة

 إال عليها احلصول ميكن ال الدينية املواد ألن. التصوف و والفقه واحلديث الكريم القرآن علوم

 اللغة أمهيات من هذا. ذلك وغري واحلديث القرآن آيات مثل العربية اللغة نصوص بتعميق

 .األخرى املواد تمتف العربية اللغة مادة على الطلبة يقدر عندما العربية،

يف املدرسة العالية االسالمية واملعهد  يف هذه اجلامعة كانت الطلبة اليت خترجت

من مجيع الطلبة، واآلخر منهم يتخرج يف املدرسة املهنية. هذا  %12اإلسالمي على قدر 

 الواقعي يؤثر يف قدرهتم على اللغة العربية.

لذا يقدرون على تطبيق اللغة يتعلم الطالب يف املعهد اإلسالمي واملدرسة االسالمية 

اإلسالمية. وهم أسرع من الطلبة اليت درسوا يف املدرسة الرمسية غري العربية يف اجلامعة 

  تعلم اللغة العربية، تركيبة أو مفردة.يف  االسالمية أو املدرسة املهنية 

يف املدرسة العامة اليستحقون املعلومات الكثرية عن اللغة العربية  الذين خترجواوالطلبة 

                                                             
1 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam, 6 طبعة, (جاكرتا: Hidayakarya Agung, 1991), انظر .112-99 .ص 

Mustafa, et. al,  Sejarah Islam di Indonesia untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK, باندونج) ,2 .طبعة: Pustaka 
Setia, 1999), 161-66 .ص.   
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ة االطفال حني تعلموه يف الصغر ويتعلمون القرآن يف روض يف تعلم القرآن يف املسجدأو من إال

املعلومات التستغنى عنه لتعلم  هأن هذ يف . ال شكّاالسالمية الرتبية قسماملرحلة العالية مبادة  

ال اإلتصمن  تعليم اللغة يف التعليم هو اقرار الطالب على  اللغة العربية يف اجلامعة ألن الغرض 

يم قواعد اللغة العربية وتراكيبها واملفردات كانت مادة جديدة وفهم النصص العربية. وتعل

 .لصعبة هلم يف تعلم اللغة العربيةملتخرجي املدرسة العامة لذا وقعت ا

 عن تميزإلسالم دراسة عامة امجالية. تا الرتبيةودراسة تعليم اللغة العربية يف شعبة 

حماضر يف هذه الشعبة لكل تفصيلية، ربية وهي دارسة خاصة دراستها يف شعبة تعليم اللغة الع

والكالم والقراءة والكتابة اليت يتطبقها يف التعليم وتؤثر يف قدرة  هارات اللغوية  األربع االستماعامل

كتابة العربية والكالم، وال حيب تعلم اللغة أن ال يقدر كثري من الطلبة على الطلبية. ومن املسائل 

ة وأهنا لغة الحيتاج يف طلب املعيشة بالعمل. والطلبة حيبون العربية ألنه يشعر أن العربية صعب

 .1يف طلب العمل اوحيتاجون إليهعاملية ليزية الذين يظنوهنا لغة تعلم اإلجن

ق ومادة تتعل مهنيةمادة تتعلق  التعليم العايل اإلسالمي احلادي عشر أفريل سوميدانجيف 

 قسمنيلشعبة تعليم دين اإلسالم تنقسم على اخبطوات التعليم. على سبيل التمثيل ما املواد يف 

األخالق و  و علوم احلديث و علوم القرآن و مادة الفقه يفاملدرس  هنةمادة تتعلمق مب  ,األول :

                                                             

 1222 يناير يف األوىل املالحظة نم2 
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، طرق التدريسالتعليم وهي مادة مادة تتعلق خبطوات  , تاريخ احلضارة اإلسالمية. والثاني

وهذان العنصران  تعليمية وما أشبه ذلك.قة الوالتقويم التعليمي، واألسلوب التعليمي والطري

جيريان معادال يف ميدان املنهج التعليمي، وبذلك اليكفي للطلبة أن يفهموا العلوم التعليمية فحسب 

 أيضا. هنيةبد هلم أن يفهموا العلوم املبل ال

 ةمن األمور الضروريتنمية الكفاءة اللغوية كانت   ,ولتحقيق األغراض الرتبوية الوطنية

لعربية باستعداد . وهذ السعي ميكن تطبيقه يف إقامة تعليم اللغة احتقيقهاوالبد للمحاضر 

 ميول الطلبة يف تعلم اللغة العربيةترقية واملادة. فاهلدف هلذا السعي وطريقتها  املدخل التعليمي

 لرتقية قدرهتم عليها.

ليم اللغة العربية لغري العربية بني يديك هي نوع من الكتاب املقرر الذى تستخدم فى تع

الناطقني هبا. هذا الكتاب منهج تعليمي متطور يعرض العربية عرضا تربويا علميا يالئم مستجاد 

ويلبى حاجات الدراسني غري الناطقني بالعربية أي كانت لغاهتم و ثقافتهم و أعمارهم  ,العصر

 حيث يستعني جبميع الوسائطعن طريق توقري املواد التعليمية و الربامج املناسبة  ,و بيئاهتم

و حاسوبية و عن طريق الشبكة الدولية "االنتزت"  ,التعليمية من كتب و برامج إذاعية و تلفازية 

حتى يتحقق تعليم العربية بأفضل األساليب وأحدثها و ليجد كل دارس ما حيقق رغبته و يليب 

لعربية و إعداد علميا و يهدف املشروع من ناحية أخرى إىل تدريب مدرسي اللغة ا ,حاجته



 

5 
 

لرفع مستواهم  ,أينما كانوا و ذلك بإمدادهم باملواد العلمية املناسبة و عقد دورات خاصة هبم

 اللغوية و الثقافية و املهنية حتى يتمكنوا من تقديم اللغة و فقا ألحدث تقنيات تعليم اللغات.

اإلسالمي احلادي عشر  البحث يرتكز على ترقية تعليم اللغة العربية يف التعليم العايل

 إنف لذلك ،" يديك بني العربية" الكتاب استخدام أفريل سوميدانج. وال سيما ملعرفة فعالية

 على الطلبة قدرة تنمية يف استخدامه فعالية ومعرفة البحث، حمور هو الكتاب هذا استخدام

 .العربية اللغة

  : حتقيق البحث الفصل الثاني

 ة ان حتدد البحث كما يلي :ممّا سبق بيانه تودّ الباحث

 ؟التعليم العايل اإلسالمي احلادي عشر أفريل سوميدانج كيف واقعية تعليم اللغة العربية يف  .1

وجدها احملاضر يف تنمية قدرة الطلبة على اللغة العربية يف  ماهي الدوافع و املعرقالت اليت .2

 ؟ التعليم العايل اإلسالمي احلادي عشر أفريل سوميدانج

مي التعليم العايل اإلسالالج الذي قام به احملاضر لتنمية قدرة الطلبة على اللغة العربية يف ما الع .3

 ؟احلادي عشر أفريل سوميدانج 

عليم العايل الت لقدرة الطلبة على اللغة العربية يف العربية بني يديككيف فعالية استخدام الكتاب  .4

 ؟اإلسالمي احلادي عشر أفريل سوميدانج 
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  : أغراض البحث لثالثالفصل ا

 أما أغراض هذا البحث فهي كما يلي:

 التعليم العايل اإلسالمي احلادي عشر أفريل سوميدانج ملعرفة واقعية تعليم اللغة العربية يف  .1

اليت وجدها احملاضر يف تنمية قدرة الطلبة على اللغة العربية يف  الدوافع و املعرقالتملعرفة  .2

 ادي عشر أفريل سوميدانج التعليم العايل اإلسالمي احل

إلسالمي التعليم العايل املعرفة العالج الذي قام به احملاضر لتنمية قدرة الطلبة على اللغة العربية يف  .3

 احلادي عشر أفريل سوميدانج 

لتعليم العايل القدرة الطلبة على اللغة العربية يف  العربية بني يديكملعرفة فعالية استخدام الكتاب  .4

 ادي عشر أفريل سوميدانجاإلسالمي احل

 

  : فوائد البحث الفصل الرابع

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

 : يلي ما الفوائد تلك منه ذكر ميكن ما جممل ومن مباشرا غري أو كان مباشرااللغوي بشكل خاص، 

 النظرية الفوائد .2

 ت إزدواجية اللغوية  يف تعليم اللغة العربية ؛بأدا العربية للغة العلمية اخلزائن إثراء 
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 ؛العربية ةاللغ لقسم التدريس ومنهج الدراسي اجملال توسيع 

 املستقبل يف العربية اللغة لتطويرحبث  مادة تكون أن. 

 تطبيقيةال الفوائد .1

دة يف تعليم اللغة العربية تودّ الباحثة ان يكون  هذا البحث مقياسا من مقاييس النجاح  واجلو

 التعليم العايل اإلسالمي احلادي عشر أفريل سوميدانج.يف 

  نتائج البحوث السابقة:  الفصل اخلامس

حث وجد الب ةالبحث عن تعليم اللغة العربية متعددة تقوم هبا الدارسني أو الباحثني لكن الكاتب

 :الذي فيه التساوي

 Kreativitas Dosen dalam Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arabجملة دورية علمية:  .2

Mahasiswa di IAIN Surakarta لـــ Amatullah Faaizatul Maghfirah  يفIAIN Surakarta, 

اهلدف هلذا البحث معرفة ابداعية احملاضر يف تعليم اللغة العربية لتنمية الطلبة عليها وهذا 

هذا اإلبداع بإحضار الناطق  اليت تدفع الطلبة  حبث وصفي. واالستتاج أن إبداعيات احملاضر

األصلي أو برحلة عليمة إىل مؤسسات اللغة العربية أو باحرتام الطلبة وإفساحهم يف التعليم ألن 

 يظهرون كفاءهتم، وبلك ينافسون بينهم يف التعلم وزيادة دافعيتهم يف تعلم اللغة العربية.
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ك على نشاط الطالب و مهارةهم اللغة العربية. حلزيين رسالة: أثار تعليم كتاب العربية بني يدي .1

معرفة أن رضوان يف جامعة سونان غونونج جاتى اإلسالمية احلكومية. اهلدف هلذا البحث 

 أثر تعليم العربية بني يديك على نشاط الطالب و مهارة اللغة قوي جدا.

ونان جامعة سألغونج موليادين.  تعليم اللغة العربية يف كتاب العربية بني يديك. مواد  رسالة :   .3

غونونج جاتى اإلسالمية احلكومية. اهلدف هلذا البحث معرفة أن مواد الدراسية يف كتاب 

 ألفكارالرتتيب املنطقي ل-العربية بني يديك كتاب الطالب. موافقة بالعوامل اإلتصالية ما يلى : 

ع و قلة املوزو –لرتكيب اللغوية بساطة ا–دقة املفردات و العبارات يف التعبري عن األفكار  –

صحة اللغة اليت  –فال هي بالطويلة اململة وال بالقصرية املخلة  ,مناسبة حجمها –التجريدات 

 نقلت من خالهلا األفكار وضوح املفاهيم و املصطلحات و قلة عددها.

 طار الفكرى: اإل الفصل السادس

ن أن يعيش منفردا و يلزم يعيش اإلنسان عيشة محاعية ألنه شخص اجتماعي الميك 

تربطه هبم عوامل متعددة من النسب و  ,مع جمموعة من اجلنس البشري ,3على أن يتصل بغرية

وهو  ,م غري هذا من الروابط اإلجتماعية ,واحتاد الغايات واآلمال و اآلالم و العواطف ,اجلوار

و تنظيم أموره. و لذلك  ,لتستقيم حياته ,لذلك يف أشد احلاجة إىل أن يتفاهم مع هذه اجملموعة

                                                             
3 Jusuf amir faisal, Reorientasi pendidikan islam, 959 
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و هي اللغة. و لكل قوم لغات تتكون من ثالثة عناصر هي  4أنه يف حاجة إىل آلة اإلتصال

و عنصور يستعمله اجملتمع يف  ,و عنصور إجتماعي لتبادل األفكار بني اجملتمع,عنصور علمي

 5اإلتصال.

إلتصال بني الفرد و بللغة يستطيع اإلنسان أن يغرب عن أغراضه شفهية ) أي من خالل ا 

و يقوم بأنواع املوصالت مع اآلخر.  ,آخر( كانت أم حتريرية ) أي من خالل الصفة املطبوعة(

 6اصالت.قال مصطفي الغالييين :" كانت اللغة آلة رئيسية يف املو

كما هو املعروف أن يف العامل كثريا من اللغات املستخدمة مثل العربية و غريها. واللغة  

كما أن أمهية هذه اللغة تزيد يوما بعد يوم يف عصرنا  ,انة خاصة بني الغات العاملالعربية مك

ألهنا لغة التشريع األساسي يف اإلسالم و  ,احلاظر. كانت اللغة العربية مهمة للمسلمني خاصة

هي لغة القرآن الكريم و احلديث الشريف و لغة الكتب الفقهية و لغة الرتاث و الفكر 

 7اإلسالمي.

احلقيقة بدأ تعليم اللغة العربية منذ زمن بعيد يف إندونيسيا ولكن تعليم األصوات ال يف  

يالحظ يف تعليم مهارة االستماع والكالم. ألن أغراض التعيلم اللغة العربية يف البداية يتخصص 

                                                             
و الطريقة التي يتم عن طريقها انتقال المعرفة من شخص األخر حتى تصبح مشاعا بينهما و تئدي إلى التفاهم ÷االتصال هو العملية 4 

 19تعليم اللغة العربية لغير الناطغين بها منا هجة و أساليبه,  بين هذين الشصين أو أكثر. انظر في رشدي أحمد طعيمة,

 99م(, 1952القاهرة: دار الكتب المصرية الخصائص,)أبي الفتح عثمان بن جنى,  5 

 .21(1982بيروت: المكتبة العصرية جامع الدروس العربية )¸الشيخ مصطفي الغالييني 6 

 9)القاهرة : دار الكاتب العربية.د.س(ير العرب ,مشكلة تعليم اللغة العربية لغعلى الحديدي ,7 
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يف فهم النصوص والكتب العربية وقواعدها فالطريقة التعليمة املستخدمة هي طريقة القواعد 

 مجة.والرت

يف قسم الرتبية االسالمية كانت اللغة العربية مادة الدراسية مهمة ألهنا مفتاح جلميع 

املادة الدراسية االسالمية ايل يدرسها الطلبة يف هذا القسم. والدليل للمتخرج بقسم الرتبية 

دارس اإلسالمية املمتازة هو القدرة على اللغة العربية، ألن يف مادة دراسية اليت وجدت يف امل

كثر من املصطلحات والنصوص العربية السيما آيات القرآن ومنت احلديث النبوي. واملدرس 

 يأمر الطلبة أن يقدر على حتليل آيات القرآن واحلديث وفهم معاهنما فهما جيدا.

مادة اللغة العربية يف قسم الرتبية اإلسالمية شرط من شروط حصل الطلبة يف كل 

تمرون إىل املستوى األعلى إال بالنجاح يف مادة اللغة العربية. وهذا املستوى األكادميي وال يس

(. واحملاضر الذي 1222النظام نظام هام حلفظ كفاة الطلبة يف اللغة العربية )املالحظة، مارس 

يدرس اللغة العربية يف الدور األول والثاني األكادمي متحول، وبذلك اختلفت املادة التعليمية يف 

 املقرر التعليم الذي استخدم كل من احملاضرين املختلفني. تعليمه السيما

 اتوالصف الكلمات كتعليم اللغة أسس حول االسالمية الرتبية قسم قسم يف العربية املادة

 ألن. طريقة بأسهل املواد إعداد احملاضر على جيب األجنبية اللغات تعليم ويف. والضمائر

 يف ءةالكفا ميلكون وال دينية مدرسة يف متخرجني يسل االسالمية الرتبية قسم طلبة من الكثري

 (SMA، SMK) العامة املدارس يف غالبا االسالمية الرتبية قسم طلبة يتخرجون. العربية اللغة
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 رسد اليعرفون العامة املدرسة يف يتخرجون الذين الطلبة معظم. الدينية املدارس يف منهم قليلو

 أو املعلمني دون الدراسة فإن. العربية اللغة قراءة لىع يقدر ال بعضهم وكان. العربية اللغة

ليس من العجيب إن الطلبة الذين يتخرجون باملدرسة العامة ال يفهمون  .ممكن غري احملاضرين

 أسس اللغة العربية، ألهنم اليدرسون أسس اللغة العربية قبل دخوهلم إىل اجلامعة.

ع إعداد احملاضر وجده. املنهج الكفائي تنمية قدرة الطلبة على اللغة العربية الينفك م

يطلب من احملاضر أن يكون حمركا لتشجيع الطلبة حتى يفعلون فعاليا يف تكوين معرفياهتم. وأن 

يكون مدبرا حتى يكون التعليم راعيا. إضافة إىل ذلك التعليم اجليد يتعلق بنجاح احملاضر 

 متنوعة خصائص الطلبة. وبوفاق طريقته. ولو يعرف أن مشكلة من مشكالت التعليم

يكتب ف العربية بني يديك: سلسلة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباأما كتاب 

لألستاذ عبد الرمحن إبراهيم الفوزان واألستاذ خمتار الطاهر حسني واألستاذ حممد خالق حممد 

وهذا الكتاب  ة.جامعة الرياض اململكة السعودي فضل. هم احملاضرون يف معهد اللغة العربية

وضع للطلبة الذين يتعلمون يف املدارس رمسية كانت أو غريها. ويستخدم يف برامج مكثفة أو 

م . ومن ثبرامج رمسية عادية. وميكن استخدامه للمبتدئني واملتقدمني يف تعلم اللغة العربية

ذا سوف خيتار ه التعليم العايل اإلسالمي احلادي عشر أفريل سوميدانج حماضر اللفة العربية يف

 الكتاب رجاء على زيادة ميول الطلبة يف تعلم اللغة العربية ويأثر يف قدرهتم عليها.
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هذا البحث الكتشاف احلل أو العالج الفعايل ودور احملاضر يف تنمية قدرة الطلبة 

نرجو عن إجاد تنمية قدرة العربية بني يديك املتنوعة على اللغة العربية. وباستخدام الكتاب 

ولتوضيح بيان أساس التفكري السابق الذي لعربية وتنمية كفاءة الطلبة معا.طلبة على اللغة اال

 فتعرض بالرسم البياني اآلتي:أسس الكاتب 
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