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 تقديم
 

 

 فزّهدهم اصطفاه من خلقه من أيقظ الذيان وهو اإلنسان علمه البي ذي خلقالالحمد هلل 

عاظ ومالزمة الفكار، وإدامة بمراقبته وشغلهم الّدار، هذه في
ّ
قهم واالّدكار، االت

ّ
 في للّدأب ووف

 مع ذلك ىلع واملحافظة البوار، دار ويوجب يسخطه مّما والحذر القرار، لدار والتأّهب طاعته،

  .وأنماه وأشمله وأزكاه، حمد أبلغ أحمده. والطوار الحوال تغاير

 ورسوله، عبده محّمدا أّن  وأشهد الّرحيم، الرؤوف الكريم، البّر  هللا إال إله ال أن وأشهد

أرسله بالهدى ودين الحّقِّ  .قويم دين إلى يداعوال مستقيم، صراط إلى الهادي وخليله، وحبيبه

ى لُيظهره على   وأدَّ
َ
غ الرسالة

َّ
ه، فبل ِّ

ّ
ين كل  الّدِّ

َ
ة ، ونصَح المَّ

َ
 وعلى عليه، وسالمه هللا صلوات .المانة

 .إلى يوم القيامة الصالحين والعابدين وسائر كل، وآل الّنبيين واملرسلين، سائر

  :أما بعد

رب العالقة بين الع لثانيةاالندوة الدولية " تحت املوضوع نةلجاللكم فبكل خضوع، تقدم 

بهذه الندوة، ندعو (". دراسة عن القيم والدين وتعليم اللغة العربية وأدبها وثقافته: واإلسالم

نشر الفكار والآلراء فيما أوال لتقوية صلة الرحيم و لكم ونرجو منكم الحضور إلى هذه النشطة 

سالمية و تعليم كون من أنحاء العالم تطوير وترقية في القيم اإل ل عنه املشتر ملضوع ويتباديتعلق با

 اللغة العربية وأدبها وثقافتها نظرية وعملية..

واالحترام  ولكم الشكر الجزيلالثانية بحضوركم وشتراككم في هذه الندوة العاملية فيسرنا 

 .رحمنالستاذ الدكتور أسف قدر الالعظيم خاصة ملدير هذه الجامعة 

ة أمتنا وخصائصها، وهي الداة ن اللغة من أفضل السبل ملعرفة شخصيف أو وكما هو املعر 

سنا. وهي البيئة الفكرية التي نعيش فيها، وحلقة يأفكارنا وأحاسسجلت منذ أبعد العهود  التي

 الوصل التي تربط املاض ي بالحاضر باملستقبل. إنها تمثل خصائص المة، وقد كانت عبر التاريخ

 فت .عضمسايرة لشخصية المة العربية، تقوى إذا قويت، وتضعف إذا 

صائصها من ألفاظ وتراكيب وصرف ونحو واللغة العربية أقدم اللغات التي ما زالت تتمتع بخ

وأدب وخيال، مع االستطاعة في التعبير عن مدارك العلم املختلفة. إن اللغة العربية أداة التعارف 

بفضل ميزاتها  ةتشرين في آفاق الرض، وهي ثابتة في أصولها وجذورها، متجددبين ماليين البشر املن

 وخصائصها. 
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فارس في فقه اللغة: لغة العرب أفضل اللغات  عها قال ابنمن ذلك: أنها أفضل اللغات وأوس

ت وأوسعها َك لِّ بِّ
ْ
ل
َ
ى ق

َ
يُن َعل مِّ

َ
وُح ال هِّ الرُّ َزَل بِّ

َ
رين قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العاملين ن ْنذِّ

ُ
َن امل  مِّ

َ
ون

ُ
ك

يٍن  َساٍن َعَربّيٍ ُمبِّ لِّ ق وقال تع بأبلغ ما يوصف به الكالم وهو البيان. -انه سبح - وصفهف بِّ
َ
ل
َ
الى: }خ

 
َ
َبَيان

ْ
َمُه ال

َّ
 َعل

َ
{ فقدم سبحانه  ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه وتفرد بإنشائهمن اإلنسان

َمة والنشايا املتقنة فلما خصشمس وقمر ونْجم وشجر وغير ذلك من الخالئق 
َ
ْحك

ُ
 -سبحانه  امل

 أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه. ربي بالبيان علمعلاللسان ا

إن المة العربية أمة بيان، والعمل فيها مقترن بالتعبير والقول، فللغة في حياتها شأن كبير 

بية هي الداة التي نقلت الثقافة وقيمة أعظم من قيمتها في حياة أي أمة من المم. إن اللغة العر 

 بعد جيل ف نالعربية عبر القرون، وع
ً
ي عصور طريقها وبوساطتها اتصلت الجيال العربية جيال

طويلة، وهي التي حملت اإلسالم وما انبثق عنه من حضارات وثقافات، وبها توحد العرب قديما وبها 

تتحدث بلسان واحد وتصوغ أفكارها يتوحدون اليوم ويؤلفون في هذا العالم رقعة من الرض 

 واحدة على تنائي الديار واختالف القطار وتعدد الدول.  ةغوقوانينها وعواطفها في ل

لقد غدت العربية لغة تحمل رسالة إنسانية بمفاهيمها وأفكارها، واستطاعت أن تكون لغة 

واملوجهين لسفينتها، حضارة إنسانية واسعة اشتركت فيها أمم شتى كان العرب نواتها الساسية 

 لغة حضارتهم وثقافت
ً
فاستطاعت أن تكون لغة العلم والسياسة والتجارة  مهاعتبروها جميعا

 التشريع والفلسفة واملنطق والتصوف والدب والفن .والعمل و 

هذه المة بأن جعل لغتها لغة القرآن املتعبد بتالوته إلى يوم  -تبارك وتعالى-قد أعز هللا 

مها من علوم الدين؛ و لهذه اللغة، وأعلى من شأنها، حيث صارت ع -عز وجل-رم هللا القيامة؛ فأك

اجب تجاه هذه اللغة وقدسيتها، فقعدو قواعدها، وأرسوا ولذا انبرى سلفنا الصالح للقيام بالو 

أسس علوم نحوها، وصرفها، وبالغتها، وآدابها، وما يتعلق بكل جانب من جوانبها، حتى تكامل 

علماء متخصصون  اشعبت ميادينها، وصار لكل علم من علومها ولكل فن من فنونهبنياتها، وت

علم مجدون، ال يلبثون أن يصبحوا بعد فترة من يدرسون ويؤلفون، ويتتلمذ على أيديهم طالب 

الزمن علماء عاملين مجددين ومحافظين، يتابعون طريق أساتذتهم وشيوخهم في مجال التصنيف 

 .اهيل المانة من يجيل إلى جيل إلى أن يرث هللا الرض ومن علوالتدريس؛ وهكذا، تنتق
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وتهدف العربية اللغة ية للعالقة بين وترقأقيمت دعوة وتقوية  2018الثانية عام فهذه الندوة 

 إلى ما يلي:

 ترقية وتقوية و تأثير اللغة العربية في فهم الدين اإلسالمي .1

 لدين اإلسالميعربية وااللغة الدعم االداعية واالتكارية في تعليم  .2

مي وحلولها وهي تشمل ة العربية الدين اإلسال لغلافي  النقاش حول املشكالت التعليمية .3

طرق إعداد التعليم وتقنيات وطرق التدريس  والكتاب املدرس ي والوسائل التعليمية وغير 

 ذلك.

 إلسالمالنقاش حول اللغة العربية وأدبها وثقافتها والعالقة بينها وبين ا .4

ميع الطوائف وملن لج ةوافيعس ى أن تكون هذه الندوة تفيد فائدة ولو قليلة ومصلحة و 

 آمين. رب العاملين. وآخر دعوانا أن الحمد هللحضر بهذه النشطة. 

 

 2018 رمبنوف 21 باندونج،

 ،ثانيةلجنة الندوة الدولية الرئيس 

 

 الدكتور مامان عبد الرحمنالستاذ 
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 تقديم
 

 

 فزّهدهم اصطفاه من خلقه من أيقظ الذيان وهو اإلنسان علمه البي ذي خلقالالحمد هلل 

عاظ ومالزمة األفكار، وإدامة بمراقبته وشغلهم الّدار، هذه في
ّ
قهم واالّدكار، االت

ّ
 في للّدأب ووف

 مع ذلك ىلع واملحافظة البوار، دار ويوجب يسخطه مّما والحذر القرار، لدار والتأّهب طاعته،

  .وأنماه وأشمله وأزكاه، حمد أبلغ أحمده. واألطوار األحوال تغاير

 ورسوله، عبده محّمدا أّن  وأشهد الّرحيم، الرؤوف الكريم، البّر  هللا إال إله ال أن وأشهد

أرسله بالهدى ودين الحّقِّ  .قويم دين إلى يداعوال مستقيم، صراط إلى الهادي وخليله، وحبيبه

ى  لُيظهره على  وأدَّ
َ
غ الرسالة

َّ
ه، فبل ِّ

ّ
ين كل  الّدِّ

َ
ة ، ونصَح األمَّ

َ
 وعلى عليه، وسالمه هللا صلوات .األمانة

 .إلى يوم القيامة الصالحين والعابدين وسائر كل، وآل الّنبيين واملرسلين، سائر

  :أما بعد

رب عالعالقة بين ال لثانيةاالندوة الدولية " تحت املوضوع نةلجاللكم فبكل خضوع، تقدم 

بهذه الندوة، ندعو (". دراسة عن القيم والدين وتعليم اللغة العربية وأدبها وثقافته: واإلسالم

نشر األفكار والآلراء فيما أوال لتقوية صلة الرحيم و لكم ونرجو منكم الحضور إلى هذه األنشطة 

سالمية و تعليم إل كون من أنحاء العالم تطوير وترقية في القيم ال عنه املشتر ملضوع ويتباديتعلق با

 اللغة العربية وأدبها وثقافتها نظرية وعملية..

واالحترام  ولكم الشكر الجزيلالثانية بحضوركم وشتراككم في هذه الندوة العاملية فيسرنا 

 .رحمناألستاذ الدكتور أسف قدر الالعظيم خاصة ملدير هذه الجامعة 

ة أمتنا وخصائصها، وهي األداة ين اللغة من أفضل السبل ملعرفة شخصف أو وكما هو املعر 

سنا. وهي البيئة الفكرية التي نعيش فيها، وحلقة يأفكارنا وأحاسسجلت منذ أبعد العهود  التي

 الوصل التي تربط املاض ي بالحاضر باملستقبل. إنها تمثل خصائص األمة، وقد كانت عبر التاريخ

 فت .عضمسايرة لشخصية األمة العربية، تقوى إذا قويت، وتضعف إذا 

صائصها من ألفاظ وتراكيب وصرف ونحو واللغة العربية أقدم اللغات التي ما زالت تتمتع بخ

وأدب وخيال، مع االستطاعة في التعبير عن مدارك العلم املختلفة. إن اللغة العربية أداة التعارف 

بفضل ميزاتها  ةتشرين في آفاق األرض، وهي ثابتة في أصولها وجذورها، متجددبين ماليين البشر املن

 وخصائصها. 
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فارس في فقه اللغة: لغة العرب أفضل اللغات  عها قال ابنمن ذلك: أنها أفضل اللغات وأوس

ت وأوسعها َك لِّ بِّ
ْ
ل
َ
ى ق

َ
يُن َعل مِّ

َ
وُح األ هِّ الرُّ َزَل بِّ

َ
رين قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العاملين ن ْنذِّ

ُ
َن امل  مِّ

َ
ون

ُ
ك

يٍن  َساٍن َعَربّيٍ ُمبِّ لِّ ق وقال تع بأبلغ ما يوصف به الكالم وهو البيان. -انه سبح - وصفهف بِّ
َ
ل
َ
الى: }خ

 
َ
َبَيان

ْ
َمُه ال

َّ
 َعل

َ
{ فقدم سبحانه  ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه وتفرد بإنشائهمن اإلنسان

َمة والنشايا املتقنة فلما خصشمس وقمر ونْجم وشجر وغير ذلك من الخالئق 
َ
ْحك

ُ
 -سبحانه  امل

 أن سائر اللغات قاصرة عنه وواقعة دونه. ربي بالبيان علمعلاللسان ا

إن األمة العربية أمة بيان، والعمل فيها مقترن بالتعبير والقول، فللغة في حياتها شأن كبير 

بية هي األداة التي نقلت الثقافة وقيمة أعظم من قيمتها في حياة أي أمة من األمم. إن اللغة العر 

 بعد جيل ف نالعربية عبر القرون، وع
ً
ي عصور طريقها وبوساطتها اتصلت األجيال العربية جيال

طويلة، وهي التي حملت اإلسالم وما انبثق عنه من حضارات وثقافات، وبها توحد العرب قديما وبها 

تتحدث بلسان واحد وتصوغ أفكارها يتوحدون اليوم ويؤلفون في هذا العالم رقعة من األرض 

 واحدة على تنائي الديار واختالف األقطار وتعدد الدول.  ةغوقوانينها وعواطفها في ل

لقد غدت العربية لغة تحمل رسالة إنسانية بمفاهيمها وأفكارها، واستطاعت أن تكون لغة 

واملوجهين لسفينتها، حضارة إنسانية واسعة اشتركت فيها أمم شتى كان العرب نواتها األساسية 

 لغة حضارتهم وثقافت
ً
فاستطاعت أن تكون لغة العلم والسياسة والتجارة  مهاعتبروها جميعا

 التشريع والفلسفة واملنطق والتصوف واألدب والفن .والعمل و 

هذه األمة بأن جعل لغتها لغة القرآن املتعبد بتالوته إلى يوم  -تبارك وتعالى-قد أعز هللا 

مها من علوم الدين؛ و لهذه اللغة، وأعلى من شأنها، حيث صارت ع -عز وجل-رم هللا القيامة؛ فأك

اجب تجاه هذه اللغة وقدسيتها، فقعدو قواعدها، وأرسوا ولذا انبرى سلفنا الصالح للقيام بالو 

أسس علوم نحوها، وصرفها، وبالغتها، وآدابها، وما يتعلق بكل جانب من جوانبها، حتى تكامل 

علماء متخصصون  اشعبت ميادينها، وصار لكل علم من علومها ولكل فن من فنونهبنياتها، وت

علم مجدون، ال يلبثون أن يصبحوا بعد فترة من يدرسون ويؤلفون، ويتتلمذ على أيديهم طالب 

الزمن علماء عاملين مجددين ومحافظين، يتابعون طريق أساتذتهم وشيوخهم في مجال التصنيف 

 .اهيل األمانة من يجيل إلى جيل إلى أن يرث هللا األرض ومن علوالتدريس؛ وهكذا، تنتق
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وتهدف العربية اللغة ية للعالقة بين وترقأقيمت دعوة وتقوية  2018الثانية عام فهذه الندوة 

 إلى ما يلي:

 ترقية وتقوية و تأثير اللغة العربية في فهم الدين اإلسالمي .1

 لدين اإلسالميعربية وااللغة الدعم االداعية واالتكارية في تعليم  .2

مي وحلولها وهي تشمل ة العربية الدين اإلسال لغلافي  النقاش حول املشكالت التعليمية .3

طرق إعداد التعليم وتقنيات وطرق التدريس  والكتاب املدرس ي والوسائل التعليمية وغير 

 ذلك.

 إلسالمالنقاش حول اللغة العربية وأدبها وثقافتها والعالقة بينها وبين ا .4

ميع الطوائف وملن لج ةوافيعس ى أن تكون هذه الندوة تفيد فائدة ولو قليلة ومصلحة و 

 آمين. رب العاملين. وآخر دعوانا أن الحمد هللحضر بهذه األنشطة. 

 

 2018 رمبنوف 21 باندونج،

 ،ثانيةلجنة الندوة الدولية الرئيس 

 

 الدكتور مامان عبد الرحمناألستاذ 
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 ابفهرس الكت
 

ة/الباحث صفحة ضوعاملو    رقم 

  تقديم  أ

  بفهرس الكتا  ه

1-17 
 إسماعيل حسانين أحمد

 يزياالعاملية معة اإلسالمية الية، الجامتربال كلية
tulib52@iium.edu.my 

بين  في غير بيئتهاالعربية  غةللا

م
ُّ
م والتكل

ُّ
 ؛ العقبات والحلول الّتعل

1.  

18-28  

 ثورى فيانص

 ور بيانيايان ن

 لتربويةدونيسيا انإعة جام
Sofyansauri@upi.edu 

 في املحلية املعروفة القيام إسهاب

 خالل من العربية اللغة تعليم

 املدارس في  السلفية الكتب

 اإلسالمية الداخلية

2.  

29-36  

Aam Abdussalam 

Indonesia University of Eduation 

aam86@upi.edu 

 

 مكتشفة الجديدة التعلم نظرية

 بياني ليلحت)الكريم القرآن من

 (الكريم القرآن فى التعليم دةملا

3.  

37-25  
 إبراهيم الطيب عبد السالم األسمر
 Ibrahimalasmar95@gmail.com 

 

 بن لسعيد املرسلة األحاديث أشهر

 ألبي املراسيل كتابه في املسيب

 األشعث بن سليمان داود

 ومدى ه275ت) السجستاني

 (حجيتها

4.  

53-68  

 الدين مصطفى عز 

 اإلسالمية الحكومية نونج جاتيونان غو جامعة س

 باندونج إندونيسيا
izzuddin@uinsgd.ac.id 

 في العربية اللغة تعليم كيفية

 العوملة عصر
5.  

69-85 

 
Yoke Suryadarma  

Ricky Wirakanda Fernandez U 
كونتور جامعة دارالسالم   

 yoke.suryadarma@unida.gontor.ac.id 

 على التعيمية الوسائل تصميم

 برايل دومنو بطاقة الشكل

(Domino Braile Card) لتنمية 

 حفظ فى األعمي طلبة كفاءة

 في تجريبية دراسة)املفردات

 عائسية اإلبتدائية املدرسة

 (أنموذجا بفونوروكو

6.  

86-94  

Nunung Nursyamsiah 

Indonesia Univesity of Education 

Nsy.ds13@gmail.com 

 

THE ELABORATION OF THE 

POLITENESS VALUES 

EDUCATION MODEL IN THE 

LEARNING AT THE 

7.  

mailto:Sofyansauri@upi.edu
mailto:izzuddin@uinsgd.ac.id
mailto:yoke.suryadarma@unida.gontor.ac.id
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INDONESIA UNIVERSITY OF 

EDUCATION 

95-114  
 أغوس رياض ي

 جامعة دارالسالم كونتور 
agus.riyadi@unida.gontor.ac.id 

 باستخدام القواعد تعليم تطوير

 رفع فى وفعاليتها بويربوينت برنامج

 اللغة قسم)الطلبة لغة مستوي 

 رياض بجامعة وأدبها العربية

 (أنموذجا العلوم

8.  

115-130  

 األيندا زكّية الفاخرة ويوكي سوريادارم

 كونتور  مال سال رداعة جام
alindazakiyah@gmail.com 

 

 اللغة كتاب استخدام فعالية

 مجال في خاصة ألغراض بيةالعر 

 الطلبة مهارة لتنمية الصيدلة ملع

 بجامعة الصيدلة قسم) القراءة في

 (كونتور  السالم دار

9.  

131-139  

Ani Nur Aeni 

Universitas Pendidikan Indonesia 

aninuraeni@upi.edu 

 

THE LEVEL OF YOUNG 

MUSLIM UNDERSTANDING 

ABOUT ISLAM 
10.  

140-511  
Asep Sopian 

 جامعة إندونيسيا التربوية
asepsopian@upi.edu 

 القرآن في الاللفظية اللغة

 الحركي األداء عن دراسة)الكريم

 (اإلنسان رأسل

11.  

152-621  

 ،عفة رادفة نور ، فطرا أوليا رحمواتي

 لدينمحمد تقي ا 

 جامعة دار السالم كونتور 
fitraawaliarahmawati@unida.gontor.ac.id 

 لكتاب لتعليميةا ئلالوسا تصميم

" ول األ  الجزء الرشيدة ءةالقرا"

 الثابتة الصور  برنامج  على مؤّسسا

 املعلمات بكلية ميدانبة دراسة)

 السالم دار معهد  اإلسالمية

 (كونتور 

12.  

163-173  

Ade Arip Ardiansyah 
Pascasarjana  

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung 

Djati Bandung 
adearipardiansyah94@gmail.com 

 

ــــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــختبودة اـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اللغة  ارات فيـ

ــــر النــــالعربية لغي ـ ـ ــ ـ ـ ــــاطقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــن بهـ ـ ـ ـ  اـ

(TOAFL) بمركز تطوير اللغة 

ــــامعة سونان غـــج ـ ــــونـ ـ ـــونـ اتي ــــج جـ

 باندونج اإلسالمية الحكومية

 

13.  

174-190  

 الحارسعبد 
haris@umm.ac.id, 

abdulharis17467@yahoo.com 
 

 

 لغرض التعليمي النحو تيسير

 غير بيةعر ال النصوص قراءة

 الدراسات كلية في تجربة)املشكولة

 املحمدية الجامعة – اإلسالمية

14.  

mailto:agus.riyadi@unida.gontor.ac.id
mailto:alindazakiyah@gmail.com
mailto:asepsopian@upi.edu
mailto:fitraawaliarahmawati@unida.gontor.ac.id
mailto:haris@umm.ac.id
mailto:abdulharis17467@yahoo.com
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 (ماالنج

191-205  
Siti Subaidah   

Dadang Saepuloh    
Kusmana   

siti.subaidah12@mhs.uinjkt.ac.id  

THE TRADITION OF 

READING AL-QUR'AN (Study 

of Surah al-Kahf, ar-Rahman, 

as-Sajdah in al-Ashriyyah 

Nurul Iman Islamic Boarding 

School Parung Bogor) 

15.  

206-214 
Mohamad Sarip 

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia 

Mohamad_Sarip@unj.ac.id 

EVALUATING OF ARABIC 

SPEAKING TEXTBOOK FROM 

TEACHERS’ PERSPECTIVE

  

 

16.  

521-921  

 لحكمياتىيق، نور انينى صدإينو إث، حزبينى

 بجامعة بجاجاران فيةكلية العلوم الثقا
hazbini@unpad.ac.id 

 

 فى السندوى  املجتمع عند النظم

 الغربية جاوى 
17.  

202-424  
Novi Setiawatri, Sofyan Sauri 

Indonesia University of Education 

novisetiawatri@upi.edu 

INTERNALIZING THE VALUE 

OF FAITH TO IMPROVE 

RELIGION’S DUTIFUL 

THROUGH 

EXTRACURRICULAR 

ACTIVITIES IN SCHOOLS 

(CASE STUDY IN SD 

LABORATORIUM UPI 

KAMPUS CIBIRU) 

18.  

524-325  
 عبد الوهاب

ميةجامعة ماالنج الحكو   
abdulwahhab.allasimi@gmail.com 

 طريقة على اإلضافي الدرس برنامج

 النحوية للمواد األقران تدريس

 الجدد الجامعة طلبة لدى

 بأقسام العربية اللغة في املبتدئين

 بإندونيسيا العربية اللغة

19.  

425-127  
Hikmah Maulani 

Universitas Kebangsaan  

adfalaaulani@gmail.com 

 للغة القراءة مهارة تعليم مشكالت

اإلبتدائية املدرسة في العربية  
20.  

271-827  

Triana Siska Dewi 
 Sofyan Sauri 

Universitas Pendidikan Indonesia, 

triana_tsd@upi.edu1sofyansauri@upi.edu2 

 

POLITE SPEAKING 

EDUCATION STUDY 

THROUGH LEARNING 

ACTIVITIES AT SCHOOL 

21.  

279-289 

Qoryati 

qory123@upi.edu 

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 

Sekolah Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Indonesia 

ASSESSMENT 

IMPLEMENTATION OF 

ARABIC LANGUAGE LESSONS 

BASED ON 2013 

CURRICULUM IN MADRASAH 

IBTIDAIYAH 

22.  

290-300 
Aminudin, Nurzaman, Dedeng Rosyidin 

aminudin12@student.upi.edu 

Indonesia university OF Education 

 

EFFECTIVENESS OF THE USE 

OF DIRECT METHODS ON 

INCREASING ARABIC 

SPEAKING SKILLS 

23.  

mailto:siti.subaidah12@mhs.uinjkt.ac.id
mailto:Mohamad_Sarip@unj.ac.id
mailto:hazbini@unpad.ac.id
mailto:adfalaaulani@gmail.com
mailto:triana_tsd@upi.edu1sofyansauri@upi.edu2
mailto:qory123@upi.edu
mailto:aminudin12@student.upi.edu
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130-730  

 يدين محمد ولدانر. إ

 التربوية اإندنيسيجامعة  ، الدراسات العليا كلية
idenmwildan@upi.edu 

 

 اللغة ملعلمي التربوية الكفاءة

 في لثانويةا للمدارس العربية

 سيانجور  منطقة

24.  

830-316  
Khaerul Ramadhan 

Herulramadhan23@gmail.com 
Indonesia University of Education 

 

 قيام في التالميذ نشاطات

 وعالقتها القراءة ملادة الواجبات

 النصوص قراءة في  بمهارتهم

 العربية

25.  

173-332  

 ضلة نور هدايةفا، محمد رضوان

 ة العلوم الثقافيةكلي ب العربيسم األدق

وراكرتاارس سة سبالس ممعجا  

fadhilahnurhidayah91@student.uns.ac.id 
 

 دراسة)العربية اللغة في النقحرة

 علم" كتاب في ذاتي اسم حالة

 ("اإلجتماعى اللغة

26.  

333-393  

Rohmatul Faizah 

Universitas Pembangunan Nasional 

Veteran Jawa Timur 

rohmatulfaizah.ih@upnjatim.ac.id 

 

 في العربية اللغة تعليم ميةهأ

 املعاصر
27.  

034-493  
 ، ياني رحمياني، إكا كورنياورنا دياه فوتريساري ن

 جامعة باجاجاران
nurina.dyah@unpad.ac.id 

 لتدريس عربيال التراث استفادة

 الحديث العصر في العربية اللغة
28.  

035-136  
Edi Suresman 

Indonesia University of Education 

esuresman@upi.edu 

 

ISLAM, LANGUAGE, 

LITERATURE, AND ART 29.  

236-683  
Mia Nurmala 

Muhammad Zaka Al-Farisi 

Indonesia University of Education 

nurmalamia7@gmail.com 

PRAGMATIC IN 

TRANSLATION OF TAQDIM 

VERSES IN JUZ 30 QURAN 

30.  

693-537  

Rinaldi Supriadi 

aldeyrinaldi20@gmail.com 

Universitas Kebangsaan 

 

Aceng Rohendi Syaefullah 

acengruhendisaifullah@upi.edu 

Universitas Pendidikan Indonesia 

ANALYSIS OF THE HABIB 

RIZIEQ SPEECH (Roland 

Barthes's Semiotic Analysis in 

the Speech of Habib Riziq 

Sihab Regarding the Case of 

Persecution) 

31.  

637-638  
Lia Nur Asriah Maulia 

olivemaulia.78@gmail.com 

MAN Cimahi City 

 

REVITALIZING ARABIC 

LEARNING IN HIGHER 

EDUCATION BY USING A PBL 

32.  

738-439  

Ahmad Faqih, Agus Salam, Wagino Hamid 

Hamdani 

ahmadfaqih@upi.edu 

Indonesia University of Education 

 

APPLYING THE WHOLE 

LANGAUAGE APPROACH IN 

IMPROVING ARABIC 

WRITING SKILLS 

33.  

395-413  Itah Miftahul Ulum 

Swadaya Gunung Jati University Cirebon 
  .34 االقتصاد آيات في السياقي التفسير

mailto:Herulramadhan23@gmail.com
mailto:fadhilahnurhidayah91@student.uns.ac.id
mailto:rohmatulfaizah.ih@upnjatim.ac.id
mailto:nurina.dyah@unpad.ac.id
mailto:esuresman@upi.edu
mailto:nurmalamia7@gmail.com
mailto:aldeyrinaldi20@gmail.com
mailto:acengruhendisaifullah@upi.edu
mailto:olivemaulia.78@gmail.com
mailto:ahmadfaqih@upi.edu
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Indonesia 

e-mail: kangulum2011@gmail.com 
 

 الكريمة األخالق بتربية وعالقته

414-423  
Waway Qodratulloh S 

waway@polban.ac.id 

 

   صالةبين عادات العالقة 

ضبط النفس اعة و  موقف الجم

 POLBAN الب املسلمينلط

35.  

442-343  
Mufti Rasyid 

IAIN Tulungagung 
rasmoefty@gmail.com 

 

PERCEPTION OF NETIZENS 

TOWARDS THE USE OF 

ARABIC LANGUAGE AS 

COMEDY CONTENT IN 

INDONESIAN INSTAGRAM 

ACCOUNTS  

36.  

 

 

 

 
 

  
 

 

mailto:kangulum2011@gmail.com
mailto:waway@polban.ac.id
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م في غير بيئتهاالعربية  غةللا
ُّ
م والتكل

ُّ
 ؛ العقبات والحلول بين الّتعل

 

 إسماعيل حسانين أحمد 

 العاملية ماليزيا يةعة اإلسالمالتربية، الجام كلية

 0126054127محمول: 

 tulib52@iium.edu.myبريد إلكتروني: 

، واختار لها نبيا عربيا، وأوحى إليه بيةلعر االحمد هلل رب العاملين الذي جعل لغة خاتم رساالته اللغة  :امللخص

مكانتها  لها تجعلتها، و قو ا قوة على الرسالة الخاتمة من شأن اللغة العربية، وأكسبته رفعتين، فبلسان عربي مب

عْ . خرى، وخلدتها خلود اإلسالمن اللغات ال بي
َ
ْم ت

ُ
ك
ًّ
َعل

َ
 ل
ًّ
 َعَرِبيا

ً
ْرَءانا

ُ
اُه ق

َ
ن
ْ
 َجَعل

َّ
 ِق قال تعالى: } إنا

ُ
 ل

َ
ّمِ ون

ُ
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 ع  ت

 
حدث بها بانسيابية وطالقة لدى م لغير الناطقين بها في غير بيئتها، والوقوف على العراقيل التي تحول بين الت  ل

 ولتحقيق هذا الهدف على الرغم من تعليمها وتعلمها بصورة نظامية وبشكل رسمي . خارج البيئة العربية يهاعلمتم

م تعليمل الجذور التاريخيةفة تحليلي ملعر نهج الوصفي الاملالورقة  ذهه فقد تبنت
 
يئتها  وتعل اللغة العربية داخل ب

في التحدث  التي يواجهها متعلموا اللغة العربية تقباعال وتشخيصوخارجها للناطقين بها وللناطقين بغيرها، 

د وق يرها في جنوب شرق آسيا،بغالناطقين  ، خصوصا منةبطالقة في املواقف التي تتطلب الكالم باللغة العربي

دُّ من ممارسة الكالم باللغة العربية، من أهمها هاجس التي  العقباتتوصلت هذه الورقة إلى أن هناك بعض  تح 

قلة النشطة في البيئة املحيطة، أ في الكالم، وعدم وجود ما يستدعي الكالم باللغة العربية لخطن امالخوف 

اقتراح بعض الحلول التي يمكن أن تسهم في  وقد تم  لغة وسيطة أثناء الدرس. ماكثرة استخدالالصفية،  اللغوية

الكالم  لتعلم وتشجعهم علىى اعل ةالطرق الغير تقليدية في تعليم وتعلم اللغة تساعد الطلبإيجاد بعض 

غوية ل ةكاف لنشط وإعطاء وقت ،والتواصل باللغة العربية، مثل: عدم االكتفاء بالتدريس داخل قاعة الدرس

ملسرح العربي، وتهيئة بيئة عربية مصغرة يكون الكالم فيها اللغة ممارسة اللغة العربية، كاالصفية تتيح للطلبة 

ورصد مكافئات ولو رمزية  بقات لغوية وتشجيع الطلبة للمشاركة فيهامسات و االعربية فقط، وتنظيم دور 

 للمتفوقين منهم كنوع من التقدير.
 

بغير العربية، النشطة  تعليم وتعلم، بيئة، الناطقين ر العربية،الناطقون بغي العربية،لغة ال: ملفتاحيةالكلمات ا

 الالصفية، العقبات.
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ARABIC LANGUAGE OUTSIDE ITS ENVIRONMENT BETWEEN LEARNING AND 
SPEAKING: Obstacles and Solutions 

 
Abstract: This paper aims to identify the actual reality of teaching and Learning Arabic language for non-
Arabic speaker in non- Arabic environment, and to identify the obstacles that effect speaking fluently 

among its learners outside the Arab environment, despite the formal and unformal teaching and learn ing 
the language. To achieve this goal, the paper adopted the analytical descriptive approach to ident ify t he 

historical roots of teaching and learning the Arabic language in and out of its environment for native 
speakers and non-native speakers, and to identify the obstacles faced by Arabic learners who cannot 

speak the language fluently in situations that require Arabic speech, Especially non-Arabic learning in 
Southeast Asia. The paper found that there are some obstac les hampered the practice of Language, 

including fear of errors in speaking, lock of language activities and frequent use of intermediate language . 
Some solutions has been suggested that can contribute to find some unconventional ways of teaching and 

learning language that may help students to learn and encourages them to speak and communicate in 
Arabic, such as: reduce teaching/ learning times in the classroom and give  sufficient time for language 

activities that allow students to practice speaking, Such as the Arabic Language theater, creation of a min i 
Arabic environment where only Arabic Language is spoken, organized language courses and competit ions 

and make them compulsory for students to participate, and other related language activities.  
 

Keywords: Arabic Language, non-Arabic speakers, Teaching, Learning, environment, Obstacle s and co -
curriculum activities. 

 

 توطئـــــــــــــــة

نسان مالم يعلم. والصالة والسالم لم، علم اإلالقم بلالحمد هلل الذي ع. بسم هللا الرحمن الرحيم

 عد:، وبمحمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أجمعينعلى النبي العربي 

اللغات جميعها، ال لنها لغة الجنس العربية تسمو فوق نان على أن اللغة يختلف اث فإنه ال

فة بكونها لغة القرآن ولغة م  ة غالعربي، بل لنها لغة رسالة سماوية عامة وخالدة وخاتمة. فهي ل شر 

 عن اختالفهم في اللون واللغة واملوطن، وتعل العبادة عند املسلمين، بصرف النظر
 
ا مهيمها وتعل

، وهي تسير البشر يعيشون على وجه الرض دام اإلسالم، ولم ولن يتوقف ماممتد  ويمتد  مع امتداد 

القرن السابع امليالدي وحتى يوم الناس  منول ال  الربعمع اإلسالم حيث سار منذ فجر اإلسالم في 

وهي لغة  جميعا.رى خال اللغات لى ا عه  وُّ م  لها وزنها بين اللغات الخرى بل وس  . لذلك فهي لغة هذا

ْفر  
 
مها ت

ُّ
 كان موقعه وموطنه ولغته، ال لغرض دنيوي ض  تعل

ًّ
بل لغرض فحسب على كل مسلم أيا

م  بها اللغة العربية لغير العربلطا يفأو يفكر أحد  يلتفتديني. ولم 
 
ل ع 

 
لها أي ، ولم يكتب ريقة التي ت

  بعد إال  منهج أو مقرر باملفهوم الحالي
ي   م، ومع ذليء اإلسال عشر قرنا على مج ثة ثالمض  

 
م  ك كانت ت

 
ل ع 

م في أي قطر يدخله اإلسالم. والشاهد على ذلك وجود اللغة العربية في أقص ى الجنو 
 
عل

 
ت ي شرقال بوت 

وجد مدارس نظامية
بعض الدول موجودة بمسمياتها في املنطقة، بل لم تكن  من آسيا قبل أن ت 

 الحالية.
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 ن؟ أي: متى و لغةنشأة ال

الرض منذ وجود اإلنسان الول. لكن ال أحد  ا كان نوعها، وجدت علىال أشك أن اللغة، أيًّ 

 ال يوجد دليل 
ْ
قاطع على بداية وجود اإلنسان على خي اريتيعرف كيف كانت أصواتها ورموزها، إذ

د متى وأين ديى وجه التحال أحد يعرف علوبالتالي نوع اللغة التي كان يتواصل بها. فهذه املعمورة، 

اإلنساني، على الرغم من وجود افتراضات كثيرة نحو هذا املوضوع. إال أنه من  موكيف نشأ الكال 

و املدنية إال ولها مهما كان حظها من الحضارة أت، قل وأنه التوجد جماعية بشرية، كثرت أاملؤكد 

 . 1غة تتواصل بها وتتفاهم وتتبادل الفكار من خاللهال

 يةربغة العالل نشأة

وبدون اتفاق على تاريخ محدد، فقد أورد للغة العربية كثير جدا الكالم في تاريخ نشأة ا

بأن اللغة العربية كانت لغة آدم ين ؤرخأقوال بعض امل -في كتابه املزهر في علوم اللغة -السيوطي

بت منه العر  عليه السالم قبل ل 
ج من الجنة، فلما عص ى وخرج منها س  خر  لسريانية، بابية فتكلم أن ي 

ت  ر  ، وفي نظري أن هذا اجتهاد فقط حيث ال يوجد دليل قاطع من الكتاب 2إليه العربيةفلما تاب د 

ومن الروايات التي أوردها السيوطي أيضا أن اللغة   .3ةيوالسنة يثبت أن لغة آدم هي اللغة العرب

 نوح عليه السالم قبل هللاأيام نبي  السريانية كانت تشاكل العربية، وكانت سائدة في أرض العراق

ا من الغرق مع نوح رجل يتكلم العربية يقال له وكان من الذين نجو اء السفينة وإغراق الرض، بن

رهم، وحدثت بينه وبين أح د وأحفاد سام بن نوح مصاهرة، فصار اللسان العربي في أوال  ناءأب دج 

ْوص أبو  -ذكرت الروايات -سام بن نوح وهم كما  يع  ب 
ميت وجائر أبو ثمود وجديس، وس ل،عاد وع 

م لنه ك ْره  ج  وهوالء يطلق عليهم العرب العاربة أو العرباء، يعني العرب ان جدهم من الم. عاٌد ب 

ص، ومنهم
 
ل عربة وينتمون إلى يعرب العربية. وهناك العرب املست -عليه السالم-سماعيلم إتعل الخ 

بية ايات فاللغة العر . وأيا كانت الرو 4الرواياتر ير على أشهبن قحطان وموطنهم كان في اليمن وحم

في العراق والتي عرفت بالسامية الشرقية،  -البابلية واآلشورية –هي إحدى اللغات السامية 

                                                                 
(. 2009ملجلد الثاني. )، العدد السادس، اةشأة اللغة وأهميتها. مجلة دراسات تربوي، حاتم علو نللمزيد يرجى الرجوع إلى: الطائي 1

 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=55672 لى الرابط التالي:منشورة ع ISSN: 20794673. 200ص 

ي وف ،30ص:  ،جزء الول، )بدون تاريخ(إلكترونية. الر في علوم اللغة وأنواعها. نسخة رحمن جالل الدين املزهعبد ال ،السيوطي 2

 20ص ،(م 1925املطبعة الزهرية )ملطبوعة. نسخة الصلية الا

 لحسن للنشر والتوزيعدار ا)الردن ي، عبد الرحمن أحمد  اللغة العربية أصل اللغات كلها. البورين جى الرجوع إلىللمزيد؛ ير 3

  .31-30صـ (،1998
 .12-20: صـ ةصلي. وفي النسخة ال 32- 30ع السابق صـ الرجوع إلى املرجللمزيد؛ يرجى  4
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ية، وقد تفرعت هذه اللغات إلى رامية في بالد الشام، والتي عرفت بالسامية الغربوآل ية نوالكنعا

في اللغة العربية، والتي ائمة بذاتها كما هو الحال ق ت إلى لغاتلهجات، ثم تحولت تلك اللهجا

 نيةمإلى: عربية جنوبية، وعربية شمالية. فالعربية الجنوبية يطلقون عليها "اليسمها علماء اللغة ق

أ. أما العربية الشمالية فقد قسمها العلماء إلى قديمة" أو "القحطانية" أو "السبئية" نسبة إلى سبال

لحية والعربية الباقية هي العربية ا ،بل اإلسالمد بها العربية التي بادت ققصلبائدة، ويالعربية ا

تيه الباطل من بين يديه يأ ال يوالتي شرفها هللا تعالى بأن جعلها لغة كتابه الخالد الذ 5املستخدمة

ا هد  لهجاتحو آن باللغة العربية يعتبر حدثا هاما في مراحل تطورها؛ حيث وال من خلفه، فنزول القر 

للهجات العربية التي نها كانت أفصح ايحة قائمة على لهجة قريش لاملختلفة في لغة واحدة فص

اللغة العربية كالنحو والصرف وم عل ةكانت موجودة آنذاك. وكان القرآن الكريم سببا في نشأ

 6.ة والبالغة، وكذلك العلوم الشرعيةوالصوات وفقه اللغ

 

 بيئة اللغة العربية.

املنطقة املحصورة بين اليمن في جنوب غرب لغة العربية هي البيئة الولى لنان على أن ثال يختلف ا

 ية. كما يظهر في الخريطة التالية:بر لعا شبه الجزيرة العربية وبين بالد الشام في شمال شبه الجزيرة

 
سالم إل أن جاء ا ىلبين الشام واليمن، إ اللغة العربية محصورة في شبه الجزيرة العربيةوظلت 

ية وانتشرت معه اللغة العربية، التي هي لغته، من هنا بدأ تعليم وتعلم العربوانتشر خارج الجزيرة 

                                                                 
 .55-49صـ (، 16ط  2004لعلم للماليين )بيروت: دار االلغة.  صبحي. دراسات في فقهللمزيد يرجى الرجوع إلى: الصالح،  5
داب، جامعة )كلية اآل لعربية. ودي  بحث حول نشأة وتطور اللغة ابورة، حسن و مصطفى، داللمزيد؛ يرجى الرجوع إلى بر  6

)كلية اللغة العربية. بحث حول نشأة وتطور إلى بربورة، حسن و مصطفى، داودي   ؛ يرجى الرجوعدلمزيل 16صـ  (،2011الجلفة 

 16صـ  (،2011اآلداب، جامعة الجلفة 
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ملحافل إلى أقاص ي البالد، وتبوأت مكانة عالية في ا لتصو اللغة العربية خارج موطنا الصلي، حتى 

مم املتحدة وهي؛ ل لدى هيئة ا الدولية وأصبحت لغة عاملية ضمن اللغات الست املعتمدة رسميا

هذه اللغات تستعمل في اجتماعات  نية والسبانية والرسية،ة والعربية والفرنسية والصياإلنجليزي

 ق الرسمية.ئاوثلاالمم املتحدة وتكتب بها جميع 

 ،1973يا لدى هيئة المم املتحدة في الثامن عشر من ديسمبر عام وكان اعتماد اللغة العربية رسم

 سنويا. ، ويحتفى به للغة العربيةطلق عليه يوم اأالتاريخ  اذوه7

 

 مكانة اللغة العربية بين اللغات

وفقا ملعظم  ،العالم  انتشارا في كثرال اإلخبارية إحصائية عن ترتيب اللغات (RTنشرت قناة آر تي  )

 دمن حيث عد احصائيات واملصادر على ترتيب قائمة بعشر لغات في العالم هي الكثر انتشار اإل 

 م، وصنفت اللغة العربية في املرتبة الرابعة،حيث بلغتالعال ن عدد سكانونسبتهم م ،فيها املتكلمين

قيا، باإلضافة إلى ن الشرق الوسط وأفريسكا من معظمهم ،%6.6نسبة عدد متحدثيها في العالم 

ارا في العالم شتالكثر ان توالرسم اآلتي يبين ترتيب اللغا 8.ى ر متحدثيها من غير العرب في بالد أخ

 .لغاتوعددها عشر 

 
 هذا الرسم البياني يوضح ترتيب اللغات الكثر انتشارا في العالمي وعددها عشر لغات

 

                                                                 
7es/languag-un/official-ections/aboutwww.un.org/en/s/http:/  ى فصيل يرجى الرجوع إلى املوقع الرسمللمزيد من الت

 الرابط املذكور . لألمم املتحدة على
8786982abic.rt.com/news/https://ar -شاراالنت-العالم-غاتل-ترتيب 

http://www.un.org/en/sections/about-un/official-languages/
https://arabic.rt.com/news/786982-ترتيب-لغات-العالم-الانتشار
https://arabic.rt.com/news/786982-ترتيب-لغات-العالم-الانتشار
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م اللغة
ّ
 يةبالعر  تعليم وتعل

م اللغة واستخدام اللغة، حيث إن قبل الخوض في 
 
املوضوع يود الباحث أن يشير إلى الفرق بين تعل

مها استخدامها، كما أن استخدام ةي بالضرور نعتعلم اللغة ال ي
 
، فكثيرون اللغة أيضا اليعني تعل

ون ثيركقابل جود مجال الستخدامها. وفي امليتعلمون اللغة وال يستخدمونها، ربما لعدم و 

يتلقونها سماعا نتيجة  للغة دون أن يتعلموها كالناطقين بها، أو الناطقين بغيرها الذينيستخدمون ا

 –وري التعريف باملصطلحين احث أنه من الضر ا. لذلك يرى البالناطقين به تعاملهم معو اختالطهم 

م واالستخدام
ُّ
اللغة ليم تع في نتخصصيقبل الحديث عن التعلم والتكلم لدى الطلبة امل  -التعل

 العربية بوصفها لغة ثانية في جنوب شرق آسيا.

 

 تعلم اللغة

ها لغته الم، بية ال يحتاج لدراستها، لنر باللغة الع يظن البعض، من غير العرب، أن الناطق  

من أبويه و املجتمع حوله، ويمارسها منذ طفولته. كما يظن البعض أن أي عربي يستطيع يرثها 

ر عن مستواه التعليمي أو الثقافي. وهذا ظن خاطئ، إذ أن اللغة النظ صرفى بحبالفصالتحدث 

 وبنًى وتراكيب وأ مع بعضها طبالعربية لها فروع متعددة، تتشابك وتترا
 
ساليب إلخ، وال من قواعد

 هذه الفروع إال من خالل الدراسة املتخصصة.يمكن معرفة 

م لغة لنا من البديهيلكن 
 
  ()لغة أم   هابطقين أن تعليم وتعل

 
مها أسهل بكثير من تعليمها وتعل

  مجاالت الحياة. اطب في كلختبها اليستخدمون غيرها، فهي لغة اللناطقين بغيرها، إذ أن الناطقين 

 
ّ
العملية الواعية التي يقوم بها الفرد عند تعلم اللغة ملعرفة قواعدها  عنيي غةم اللوتعل

 مة. وليس هذا قاصرا على من يتعلاقف املختلفاملو  في لهاااستعموضوابطها وأساليبها والقدرة على 

طها قوانين لغات التي تضباطقين بالنلاك ،الم إتقان لغتهيشمل أيضا من يريد ، بل غة غير لغتهل

ات وظيفية مثل العربية واإلنجليزية والفرنسية والسبانية وغيرها، فهم في ية وصرفية وأدو نحو 

الستعمال اللغة استعماال صحيحا في املواقف واملحافل انين لقو وا طلضوابحاجة إلى معرفة تلك ا

   ؛واملجاالت الرسمية
ة هو الهدف م اللغة الم واللغة الجنبيبين تعليق الوطنية والدولية. والذي يفر 

 .ملنهج والسلوب والطريقة التي تتبع في تعليم كل منهماوا
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 استخدام اللغة

رسمية، ولغات عاملية، ال مجال للخوض فيها في ، ولغات يةمحل لغاتهناك لغات قومية، و      

لعاملية. وفي نظري أن اللغات اا وصهذه الورقة، حيث إن الحديث هنا عن استخدام اللغة، وخص

االستخدام املطلق يكون في بيئة اللغة، بمعنى أن استخدامان: مطلق ومحدود؛  لها ةعاملي أي لغة

ولجميع أغراضهم وقضاء مصالحهم، فهي لغة  ،همئون حياتش ميعجفي  قين بها يستخدمونهاالناط

 ،والعمل والصناعة ،لتراثوالفن واة افوالتعليم والثق ،والسياسة ،والتعامل ،االتصال والتخاطب

م اللغة خارج موطنها الصلي أو داخ تمستخدام املحدود فيكون عندما يأما اال  الخ. …قسواوال 
 
له تعل

كون في نطاق مجاالت خاصة؛ مثل العبادة كما هو الحال في خدامها يستفا ،يرهاولكن لناطقين بغ

أو  ،احةالسي بهم في مجاالتاالحتكاك من خالل  ابهاللغة العربية، أو في التعامل مع الناطقين 

  ،أو السياسة ،التجارة
ًّ
ما ل   بأسرار أو التعليم أو املصاهرة. وهذا ال يتطلب أن يكون الشخص م 

 امل للغةئق اودقا
 
ة كما لو كانتعل ناطقا بها، بل يكفيه منها ما يفي بغرضه الذي يسعى إلى تحقيقه،  م 

والتعايش والتعامل مع لغة لدراسة تراثها وثقافتها إتقان الص شخاللهم إال إذا كان هدف ال

 ليستلغة ثانية للشخص و  تساعا؛ لنها تصبحين بها، فاستخدامها في هذه الحال يكون أكثر االناطق

 ة.بيأجن

 

م اللغة العربية في جنوب وجنوب شرق آسيا
ّ
 تعليم وتعل

على تاريخ محدد لوصول  د اتفاقاأجم ع على كثير من املصادر التاريخية، لمن خالل االطال 

شرق آسيا، لكن املتفق عليه في معظم الدراسات التي اطلعت عليها أن  العربية لشرق وجنوب اللغة

 -إبان خالفة أمير املؤمنين عمر بن الخطاب ،جري رن الول الهلقي افسيا اإلسالم جاء إلى جنوب آ

ل  يةجر ه 15ففي عام   9.على وجه التقريب -رض ي هللا عنه رس 
 
ى لإالحكم بن أبي العاص الثقفي أ

ل أخوه املغيرة بن أبي العاص الثقفي إلى )الد رس 
 
يبل( والتي كانت )إتانة( شمال  مدينة بومباي، كما أ

حالية. واستمرت الفتوحات في عهد الخليفة عثمان بن عفان، ومن نة كراتش ي الدين ممربة على مق

ل في بالد الهند، ففي عهد عثما عنهما هللا بعده الخليفة علي بن أبي طالب رض ي رس 
 
ن رض ي هللا عنه أ

ل تاغر بن علي بن إب ةوفي عهد الخليف بن جبلة العبدي إلى الهند فظفر.حكيم  رس 
 
دعر ي طالب ا

                                                                 
مطبعة الجامعة ) في: املاض ي والحاضر.وب. اإلسالم في عالم املاليو الثقاعبد الغني يعق ي،انللمزيد يرجى الرجوع إلى؛ فط 9

 20-10، صـ(2010 مية العاملية ماليزيااإلسال 
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ل في إثره الحارث بن مرة العبدي فظفر وأصاب مغنماهـ فوصل إلى 38ام ع رس 
 
 10.بالد القيقان، ثم أ

امتدت فتوحه إلى الراض ي ـ، و ه44أبي صفرة بالد السند سنة هلب بن املا وففي عهد معاوية غز 

، ندالس نهر في هذه البالد حتى بلغ الواقعة بين كابل وامللتان، ثم واصل محمد بن القاسم فتوحه

وقيل إنه وصل إلى حيدر أباد في الهند، التي كانت تعرف آنذاك  11. آنذاك بنهر مهرانوكان يعرف 

ى أبو جعفر املنصور لدولة العبوفي عهد ا 12.عد ذلك مدن أخرى وتلتها ب" وتباسم "نيرانك
 
ل اسية و 

املهدي غزا  فةخليلهد افتح كابل وكشمير، وفي عهـ ف142هشام  بن عمرو التغلبي بالد السند عام 

هـ واستمرت الفتوحات تتسع في السند والهند في خالفة املأمون 159املسلمون بالد الهند سنة 

وفي  13.كشمير وامللتاني البالد الواقعة بين كابل و عهد املعتصم انتشر اإلسالم فهـ . وفي 198-821)

ارة مع الهند اعتادوا التجن لذياعرب ك املناطق مع التجار الرأيي املتواضع أن اإلسالم وصل إلى تل

 بينهماة قوكانت العال  14-كما يقول محمود شاكر–قبل إسالمهم، إذ إن العرب لهم صلة مع الهنود 

العرب باإلسالم  وأسلم من أسلم من التجار، رأوا أنه من واجبهم  هللا أكرم القة تجارية بحتة. فلماع

مات، وربما كان بعض الهنود من الظلم والظل ليهعهم إلنقاذهم مما  ،إلسالمدعوة شركائهم إلى ا

أو غير  نمسلمي نهمكو  يعرف اللغة العربية جراء التعامل التجاري مع العرب، بصرف النظر عن

 املتاجرة. تستوجب التفاهم بين الطراف  مسلمين، لن التجارة

 

 وناي.ر اليزيا وبإندونيسيا وم -اللغة العربية في جنوب شرق آسيا

ة شأنها شأن اإلسالم، فقد أثبتت روايات كثيرة أن اإلسالم وصل إلى مناطق ربيالع للغةإن ا

مراس ي ماالقا العرب الذين رست سفنهم في  راع التجي مهجر أرخبيل املاليو في القرن الول ال

ثير من املؤرخين ه ال يوجد تاريخ محدد على وجه الدقة. لكن يوجد اتفاق بين كوسومطرة، بيد أن

في املنطقة قامت في القرن السابع الهجري، وأول مملكة إسالمية كانت  اإلسالمية لكماملأن اعلى 

                                                                 
تب اإلسالمي. بيروت . املك14-12ة. صـالتاريخ املعاصر، القارة الهندي (. التاريخ اإلسالمي:2، ط1997انظر شاكر، محمود ) 10

 ودمشق وعمان.

-204: صـ 2(، ج1996جيل )بيروت: دار التماعي. ديني والثقافي واالجتاريخ اإلسالم؛ السياس ي وال  .حسن حسن، إبراهيم رانظ 11

205 

كتاب: القاهرة ملصرية العامة للا الهيئة)وما بعدها.  247ول.صـ ضحى اإلسالم، الجزء ال للمزيد يرجى الرجوع إلى؛ أمين، أحمد   12

2003،) 
 .052صـ  .يم حسن هإبراسن، انظر ح 13
 .12-9. صـ . التاريخ اإلسالمي يرجى الرجوع إلى شاكر، محمود 14
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وتعاقب على حكمها  15.سالم لكل املمالك املجاورةل لإشعاع كز مر  مملكة )ماالقا(، والتي أصبحت

لحكم تسعة عشر عاما قبل االستعمار سبعة ملوك، كان أبرزهم )منصور باشا( الذي استمر في ا

امه اعتنق معظم الشعب املاليوي اإلسالم، وأصبح اإلسالم قانون البالد، هـ(. وفي أي882  -863)

 ات في شبه جزيرة املاليو منهاتلك املرحلة قامت عدة إمار  يفابة. ولكتي اواستعملت الحروف العربية ف

نفوذ ب متعتنت تجزيرة برنيو التي كا سالم إلى: قدح، وبهانج، وبيرق، وجوهور. ومن هناك امتد اإل 

  16.قوي في املنطقة تجاري 

ي ة فمطر التجار العرب وصلوا سو إن حيث  ،وفي إندونيسيا لم يكن المر يختلف عن ماليزيا

" أن اللغة العربية : ( 2007يذكر )نصر الدين جوهر وهنا . االقافترة التي وصلوا فيها إلى ملانفس 

 عليه اتفق ما وذلك على أساس -يالديامل عابلسا –وصلت إلى إندونيسيا في القرن الول الهجري 

تجار لا أيدي على ول ال  القرن  في إندونيسيا في دخل ما أول  دخل اإلسالم أن على املؤرخين أغلب

شاكر في كتابه تاريخ اإلسالم: " كما ذكر محمود  17."املكرمة مكة من شرةمبا جاءوا الذين العرب

 هـ ذكر أن جميع سكان البالد وثنييون 692ة عام طر سوم زار أن الرحالة اإلنجليزي )ماركوبولو( الذي

يو ذكرت أن أول ملك ال ريخ املتا كتبسكانها مسلمين........، وأن ما عدا سكان مملكة )برالك( فكان 

 18هجرية."602ذلك عام تشيه( هو جيهان شاه، وكان كم ممكلة )آمسلم ح

رق آسيا، خصوصا ش نوبجإلى نستنتج مما سبق أن اللغة العربية وصلت مع اإلسالم 

  ن الول الهجري، السابع امليالدي. ومنذ ذلك التاريخ واللغة العربيةأرخبيل املاليو، في القر 
 
 ت

 
ل م ع 

 وت  
 
م في املنطقة. بيد أنها ت

 
الرابع عشر  -القرن التاسع الهجري إال في  لم تأخذ طابع التعليم النظاميعل

للغة العربية استمر تعليمها وتعلمها بين ا فإن طقة،امليالدي. ورغم االستعمار الغاشم للمن

استقاللها في  ةاملنطقول ت دلتعليم الديني، وظلت على تلك الحال إلى أن نالاملسلمين تحت مظلة ا

ا، تحدد الدولة فلسفته وأهدافه، وأصبحت التعليم قومي ن القرن العشرين.النصف الول م

 ات من دولة أخرى.ءإمال دون  وترسم خططه، وتضع مناهجه، وتطبقه بحرية

                                                                 
ـ املرجع ا 15  .297 -293لسابق: صـ
 307 -297املرجع السابق. صـ  16

 في إندونيسيا.  يثة في مجال تعليم اللغة العربيةدين إدريس. اتجاهات حدجوهر، نصر ال 17

. Journal of Indonesian Islam. Volume 01, Number 02, December 2007. Pp. 422 

 .367. صــمحمودشاكر،  18
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محل اهتمام حكومات الدول اإلسالمية الناطقة بغير العربية ومنها وأصبحت اللغة العربية  

ة اتصال بين أصبحت لغ لدين اإلسالمي فحسب، بل لنهايا وبروناي، ال لنها لغة اسيوإندونيا ليز ما

ية والسياسية اسومدبللات افي ظل العالق العربية وغير العربية، خصوصا ،الشعوب املسلمة

مما ، نهابي ، واملصالح الخرى املشتركةوالعربية واالقتصادية والثقافية املتبادلة بين الدول اإلسالمية

رق التدريس الخاصة عربية، فاهتمت باملناهج وطعلم اللغة الإلى تعليم وتالحاجة ملحة ل عج

ن املعاهد واملراكز العديد مء نشاإإلى وأدى هذا االهتمام  بتعليم العربية للناطقين بغيرها،

 ريكا، وأمبا املخصصة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في آسيا والشرق الوسط وأورو 

ير من خبراء وكتابات لكثحلية ودولية قدمت فيها بحوث وعقدت لذلك مؤتمرات وندوات م

رها، وسارع املهتمون غين بيناطقنتج عنها وضع مناهج وبرامج لتعليم اللغة العربية لل ،اللغة

ين تمدمع ،جال بخبراتهم في وضع طرق لتعليم اللغة العربية لغير العربواملتخصصون في هذا امل

إيجاد طريقٍة لغوية، راجين من وراء ذلك أبحاث وتجارب ريات وخبرات و توفر لهم من نظ على ما

ى لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. من أمثال ه
 
ثل :رشدي أحمد الدكتور  صصينتخامل ؤالءم 

يل و د. محمود إسماع،و د. تمام حسان و د. فتحي يونس،طعيمة،و د. محمود كامل الناقة

هذا  والكتابات واإلرشادات.ت ذا املجال باملؤلفاوغيرهم ممن أثروا ه، مدكور  يل. عو د،نيصي

ملتخصصون في اللغة العربية في ا فهالتي أباإلضافة إلى كتب تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ال

س  در  صبحت ت  ربية أة من وزارات التعليم. وكما نرى جميعا أن اللغة العدول جنوب شرق آسيا برعاي

كلغة ثانية، كما هو الحال في كثير من مؤسسات لعام كلغة أجنبية أو في جميع مراحل التعليم ا

 ايالند. وتيا سدونيالتعليم في ماليزيا وبروناي وسنغافورة وإن

 

م )في جنوب شرق آسيا(
ّ
م والتكل

ّ
  اللغة العربية في غير بيئتها بين التعل

 أوال: العراقيل

أن مهارة الكالم  د الباحثناطقين بها وجعربية لغير الم اللغة التعليجال ل في مل العممن خال

رة لدى الطلبة املاليزيين وغيرهم من الطلبة اآلسيويي و 
 
ْعت نيسيا، وبروناي، دو إن نن) ممازالت م 

عليم واملالديف...( املتخصصين في توتايالند، وفيتنام، وبورما، وسنغافورة، والفلبين، والصين، 

سالمية العاملية، مع أنهم يعرفون بالجامعة اإل ة التربة وصفها لغة ثانية، في كليية بلعربللغة اا

ار الكالم مل احثبن الالقواعد النحوية والصرفية معرفة جيدة،  وفي محاولة م و  عرفة السبب في اْعت 
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شملت  2013و استطالعية في شهر مايدراسة أجرى الباحث عندما يتحدثون باللغة العربية، 

 سون اللغمن الذين ي   19لمة ومعلمةن معخمسي
في والية كالنتان بماليزيا؛ ملعرفة آراهم  ة العربيةدر 

ر الطلبة في الحديث باللغة الع
ُّ
دارس الثانوية.وجاءت النتيجة منحصرة في املفي  ربيةعن سبب تعث

 ثالثة أسباب رئيسة:

العربية، في املدارس لغة م الي تعليطلبة ف: أن لغة االتصال بين املعلم والالسبب األول 

ٍن.للغة هي ا -اليزيةامل
 
 املاليوية، لن مستوى الطلبة في اللغة العربية متد

ث باللغالسبب الثاني حدُّ   -ة أو خارجهاداخل املدرس-ةربيعة ال: أن الت 
ً
 يكاد يكون معدوما

 حدث بالعربية.لعدم وجود بيئة مشجعة على الت  

 العربية خ ثوا باللغةن يتحد  جلون أم يخنفسهأ لميناملعن أ السبب الثالث:
ً
 الخطأ.  من وفا

اء ، أثن-2017، 2016، 2015، 2014في العوام الربعة الخيرة  -هذا، وقد الحظ الباحث

، لغة ثانية على طلبة بكالوريوس التربية املتخصصين في تعليم اللغة العربية بوصفها افشر إل ا

ملتدربين العملي، أن معظم الى املدارس الوطنية للتدريب وا إوذهب، لنظريةأتموا دراستهم االذين 

مع أن ، بيةر الع يستعملون لغة وسيطة ) اللغة املاليوية وأحيانا اللغة اإلنجليزية( في تدريس اللغة

ملتدربين ) الذين أشرف طلبة املدارس لديهم استعداد تام لتعلم اللغة العربية. وعند سؤال الطلبة ا

 اباتهم في التالي:س، انحصرت إجلتدريستخدامهم لغة وسيطة في ابب اعن سباحث( يهم العل

 .أن الطلبة مستواهم ضعيف جدا في اللغة العربية -

اللغة العربية أن يكون التركيز على س/ رئيسة قسم ئين ر ممات أن البعض منهم تلقى تعلي -

 االمتحانات النهائية.

 أن اللغة العربية لغة اختيارية. -

العربية إال في وقت الدرس فقط. ام اللغة ارس الوطنية الستخداملد ة فيلطلبلمجال ه ال نأ -

صمة عاال يية فهذا ما تلقاه الباحث من بعض الطلبة املتدربين في بعض املدارس الوطن

 الفدرالية وفي سالنجور.

                                                                 
يف الفرتة من ماليزاي -بغريها بوالية كالنتان للغة العربية للناطقنياملهارات الرتبوية والتعليمية للعاملني يف جمال تعليم ابية لتطوير  هذا أثناء دورة تدريمت 19

 الشئون الدينية بوالية كالنتان.اون مع إدارة عابلتم  تنظيم "اإليسيسكو" 2013مايو  24-28
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صين املتخصطالبا(  25وقد سبق أن قام الباحث باستطالع آراء عينة من الطلبة املاليويين )

جامعة اإلسالمية العاملية، في الفصل الدراس ي الول من تربية بالللغة العربية في كلية السة ادرا في

انسيابية الحديث باللغة العربية. م عد يبب فوذلك ملعرفة الس 2011 /2010العام الكاديمي 

 ،طرفأي  دخل مندون ت ليعبروا عن رأيهموملعرفة آرائهم، طرح عليهم الباحث ثالثة أسئلة مفتوحة 

م اللغة العربية قبل االلتحاق بالجامعة، ت السنواعدد الول منها يتعلق ب
 
دراسة التي قضوها في تعل

اني يتعلق بالصعوبات التي يواجهونها أثناء التحدث لثل ااالسؤ وفي أي مدرسة: وطنية أم دينية. و 

 ات؟.لصعوبى تلك او كيف يتغلبون علباللغة العربية. أما السؤال الثالث فه

بعد  2010/2011الول للعام الكاديمي  الدراس ي وقد تم ذلك خالل الفصل الفصل

ية، تطبيقا للقواعد ربالع للغةمحاوالت عديدة ملساعدتهم، وتشجيعهم، وتدريبهم على التحدث با

 ملرحلة الثانوية.والقوالب اللغوية التي تعلموها في املرحلة الجامعية، وما قبلها في ا

منهم درسوا اللغة  10الباحث أن  ورة؛ وجدالسئلة الثالثة املذك ة علىالطلبجابة وبعد إ

رسوها د نهممعشر العربية ملدة تزيد عن خمس سنوات قبل التحاقهم بالجامعة، وأن خمسة 

 خمس سنوات كما هو موضح في الجدول التالي:

عدد الطالب 

 املجاوبين

 املجموع ة.الجامعاق بااللتح عدد سنوات دراسة اللغة العربية قبل

 سنوات( 7-6سنوات ) 5ن أكثر م سنوات 5

  15 طالب 10 25
ً
 طالبا 25 طالبا

تي قضاها الطلبة في تعليم الات و السنوإذا أضفنا سنوات الدراسة بالجامعة، يكون إجمالي 

د ٌكافية لجعل الطالب يتقن 11سنوات و 10سنوات و 9ة اللغة العربي
 
د ءة قرا اللغة، سنة. وهذه م 

 حادثة في ظل ظروف ابة وموكت
 
مقرر ومعلم وبيئة وأنشطة وحوافز لغوية وغيرها من  -اديةٍم عتعل

م اللغة. لكن الواقع يقول غير ذلك، و 
 
 ت الطلبة املذكورة أدناه.باجاإل فقا لوازم تعل

 ؟(العربيةأما اإلجابة عن السؤال الثاني )ما الصعوبات التي تواجهها أثناء التحدث باللغة 

 بة كالتالي:إلجانت اكاف

 النسبة املئوية جاوبينامل عدد اإلجابة

 %100 25 عدم الثقة بالنفس للتحدث بالعربية

 %100 25 الشعور بالخجل عند التحدث بالعربية

 %100 25 الخوف من الوقوع في خطأ لغوي أثناء الكالم

 %100 25 عدم وجود بيئة مناسبة ملمارسة الكالم بالعربية
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 %60 15 لعربيةافردات امل قلة

 %60 15 رابخطأ في اإلعالخوف من ال

 %40 10 قلة استخدام اللغة العربية يوميا

 %20 5 البيئة غير مشجعة للكالم باللغة العربية

م اللغة العربيةدع
 
 %8 2 م الحماس لتعل

 

 باب منة أسلى أربعبالنظر إلى السباب التي ذكرها الطلبة، نجد أن املستجوبين أجمعوا ع

اللغة العربية وهي: عدم الثقة بالنفس، والشعور بالخجل، ن في الكالم بتجعلهم يتعثرواب التي السب

اسبة ملمارسة التحدث باللغة العربية. منئة يود بوالخوف من الوقوع في خطأ لغوي، وعدم وج

في أ خطن الوف م(، والخ%60باإلضافة إلى  أسباب أخرى، منها قلة املفردات لدى البعض منهم )

(. ومنهم من أضاف أن البيئة غير %40لغة العربية يوميا )لة استخدام ال(، وق%60يضا )اإلعراب أ

الثالثة الولى التي أبداها الطلبة مترابطة مع  ابسبل ون امشجعة للكالم باللغة العربية. وتكاد تك

شعور ال إلىيان يؤد طأ لغوي والخوف من الوقوع في خ ،بعضها حيث إن عدم الثقة بالنفس

ويخش ى أن يكون محل  ،الحديث لنه غير واثق من تمكنه في اللغةعثر الطالب في ل، وبالتالي يتبالخج

 .سخرية اآلخرين أو سخرية املعلم

كانت إجاباتهم على يخص السؤال الثالث) كيف تتغلب على هذه الصعوبات؟(، ما يوف

 النحو التالي:

 ئويةاملالنسبة  نعدد املجاوبي اإلجابة

 %80 20 ب والصحف واملجالتالقراءة العربية في الكترة ثك

 %80 20 التحدث بالعربية يوميا مع الصدقاء الذين يجيدون اللغة العربية

 %28 7 عربية في الدردشة مع الصدقاء عبر اإلنترنتالة غلم الاستخدا

فس أمام ممارسة الكالم باللغة العربية عن طريق التحدث مع الن

 رآةملا

5 20% 

ع، مثل النشرات ربية من التلفاز واملذياالستماع إلى البرامج العا

 اإلخبارية وغيرها

3 12% 

 %8 2 للغةا رسةاي مممشاهدة الفالم العربية لالستفادة منها ف

 %8 2 إقامة أنشطة لغوية وتشجيع الطلبة على املشاركة فيها
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ر في الكالم،على الت   ن للتغلبعيعلى حل  مفي هذه اإلجابات ليس هناك إجماع 
ُّ
ث رى ولكن ي ع 

( أن كثرة القراءة في الكتب والصحف واملجالت تزيد من ثروتهم اللغوية، وكذلك %80معظمهم )

تهم على بية يوميا مع الصدقاء الذين يجيدون اللغة، أو الناطقين بها، يثري قدر عر ال ةاللغالتحدث ب

نت باللغة اإلنتر  س. كذلك الدردشة علىقة بالنفنحهم الثيمالخجل، و  الكالم، ويزيح عنهم حاجز

 اعة،العربية، والتحدث مع النفس أمام املرآة، واالستماع إلى البرامج العربية املتلفزة أو املذ

 اهومش
 
م  اكتساب الثقة دة الفالم العربية، كلها عوامل مساعدة على إتقان مهارة الكالم، ومن ث

ث باللبالنفس عند الت جيع الطلبة على وية وتشلى ذلك النشطة اللغ، يضاف إالعربية غةحد 

 لن لغة،املشاركة فيها، حتى وإن لم يذكرها إال اثنان فقط من املستجوبين، فإنها ذات أهمية با

العربية، وإن وجدوا لطلبة طوال فترة دراستهم لم يتلقوا التشجيع الكافي على التحدث باللغة ا

ث بقت الذي جدوا الو ي ، فربمالمتشجيعا كافيا ، نظرا لطبيعة الدراسة في العربيةيسمح لهم بالتحد 

ترة زمنية ف في جلتخر الجامعة، واملقررات املتنوعة املوزعة على مدار السنوات الدراسية كمتطلب ل

التي أوضحت أن  20.(2006رون )وأيضا يتوافق ذلك مع نتائج دراسة ها ال تزيد عن أربع سنوات.

بية،  في كلية معارف الوحي والعلوم العر  اللغةالعربية بقسم  يم اللغةن في تعلصيبة املتخصالطل

م باللغة الع
 
 اب املذكورة أعاله.سبلأل  ربيةاإلسالمية بالجامعة اإلسالمية، يجدون صعوبة في التكل

 

 الخالصة

التحدث  ل بأن الطلبة لديهم هاجس خوف مناالطالع على آراء الطلبة، أستطيع القو  بعد

بما يتناسب مع القدر الكالم  ممارسة لنهم لم يتعودوا بل ،لنهم ال يستطيعون  بية، ليسلغة العر الب

مسابقات في اإللقاء  – بها ي يقومون لتة ايللغو ه من اللغة العربية، كما أن النشطة انالذي يتعلمو 

 بة الذينطلقل  مع القليلة جدا، على ال بلقليلة،  -الشفوي، معسكرات، رحالت، ندوات إلخ

 سالمية العاملية.معة اإل بالجا اللغة العربيةيدرسون 

 

 

                                                                 
غري التكلم ابللغة العربي ون بقسم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية العاملية عندبة املاليويابت اليت يواجهها الطللصعو هارون، ثراي  ا 20 ة. رسالة ماجستري 

 .(2006) ،معة اإلسالمية العاملية ماليزاياية الرتبية ابجلمنشورة. كل
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 ثانيا: الحلول 

 :يقترح الباحث  إلزاحة العقبات املذكورة إعاله؛ 

وعلى مدار  ،العربية داخل الصفوف الدراسيةباللغة م كال لسة اأن يخصص وقت ملمار  .1

ل ة لكلفرصاح اتتث يبح ،رةسم الطلبة إلى مجموعات صغيعلى أن يقسنوات الدراسة، 

من املحاضر، ويتم تصحيح  للغة العربية، مع التشجيع الكاملطالب/ طالبة للتحدث با

كسر عهم للكالم، و دفا لز تعزي ،ولو رمزية ،الخطأ بطريقة محفزة، وترصد لهم مكافآت

على أن يكون الوقت املخصص  والثقة. حاجز الخوف والخجل، وإكسابهم الجسارة والجرأة

املخطط الدراس ي ملواد اللغة ضمن ارس ي اللغة العربية الطلبة دا لجميع ميكالم إلزالل

من  العربية، كمقررات النحو والصرف والتدريبات اللغوية، والدب والبالغة وغيرها

  ت املتعلقة باللغة.راقر ملا

فية أنشطة الصللدارسين  تنظملتعلم اللغة، ولكن  عدم التقيد بالجلوس في غرفة الدراسة .2

 غة.رسة اللعلى مما مهدتساع

 :اآلتي أو بعضا منه تشتمل علىما أمكن،  ،ة مصغرةإيجاد بيئة عربي  .3

يقية يمارس قلحا اهبيئتالعربية في تحاكي القرى ) قرية اللغة العربية( قرية عربية  .أ

 .الطلبة فيها اللغة العربية

ي اللغة، فاملتخصصين يديرها الطلبة ) محالت اللغة العربية( مصغرة تجارية  محال    .ب

 .فقطغة العربية ل فيها باللالتواص بحيث يكون 

 العربية(اللغة سوق )ومستلزمات البيت   سوق للخضروات والفاكهة واللحوم  .ج

 قط.ف بيةر الع مارسة اللغةمل ةمخصص

املسرح العربي، ويتم فيه أنشطة لغوية متعددة، مثل الخطابة، وإلقاء الشعر، وتمثيل   .د

ؤدى بيا أو محشهورة عر ملأو القصص ابعض املواقف،   باللغة العربية.ليا بشرط أن ت 

معرض دائم للغة العربية تعرض فيه أعمال الدارسين اللغوية بأنواعها املختلفة؛  هــ. 

 ر، تمثيل إلخ....عش، ةخطابكتابة، 
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ها فترة واملكوث في ،باللغة العربية يكون سكانها من الناطقين و. إرسال الدارسين إلى أماكن 

نجازها فترة إملطلوب هم املهمة اللغوية ال ربية، على أن تحدداللغة الع نة ملعايشةمعي

 وجودهم هناك.

رسة اللغة. لن اللغة ماى ملين عز. أي نشاط آخر غير تقليدي بحيث يكون باعثا للدارس

 فحسب بل ممارسة، وخصوصا مهارة الكالم. ليست دراسة 

، بأ الفيسبوك، واتس -الجتماعي االتصال ا اع من وسائلهــ. االستفادة بقدر املستط

 عبر الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية املحمولة.  -ستجرام إلخ ....تويتر، تليجرام، ان

 .للسبيوعلى هللا قصد ا
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السادس، املجلد الثاني. يتها. مجلة دراسات تربوية، العدد تم علو نشأة اللغة وأهمي، حاالطائ

 لي:لتاط ابمنشورة على الرا ISSN: 20794673 . 200(. ص 2009)

55672aId=c=fulltext&http://www.iasj.net/iasj?fun 
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 سلفيةالل الكتب الالعربية من خيم اللغة ي تعلة فحليامل املعروفة سهاب القيامإ

 ميةدارس الداخلية اإلسال في امل 

 ثورى فيانص

 ور بيانيايان ن

 لتربويةدونيسيا انإعة جام
.eduSofyansauri@upi 

 

في توجيه شخصية  وري ، أمر ضر اإلسالمية يةلملدارس الداخاة في املحلي عروفةم املاإن مراقبة قي: لخصامل

املعهد  و في تعليم .ارياستمر ا تيذبالسا ومهقيلتي والتعلم ا عملية التعليم صة فيخا ،مسؤوال و مستقال تري نالسا

ب تعمق الكتنها املسجد و الساحات لبحث و في أمكان مختلفة مب الطال  لساتيذ ول بين اامتعاإلسالمي 

تب في ايسمو بالكتب الصف تبالك المية. و كانإلسا
 
ه ك هي  ي معهد الفوزانيم فبداية التعل قة الصفر. ولور ر، لن 

روغان و سو  الطريقة ستخدمون ي يذو الساتاف التعليم دة و أهدداد املاتعاس مليش التخطيط طيط. هذاالتخ

عليم. و ستعدون للتلطالب من اكا ومبدأ الدرس.  و صفراللغة العربية بالكتب ال  تنفيذ تعليم بدأ باندوعان. و

ة يما القص. أمل النن يشكترجمة بعد أ. و كتبت الجاوى اللغة السوندا و ال العربية إلى ترجمة اللغة التعليممادام 

. و عاالستقامة و االخالص و الصبر و التواض سنة و الصدق و املسؤول وحترام و الهي االحف يذالتي يطورها السات

( 2و  ( اإليمان1هي:  طنيةللتربية الو  ماعيا حضاريااسا اجتلغة العربية أسي تعليم الفوزان فال عهدما القيمة في أم

 ( اإلخالص.3الطعة و 

 

 .ب السلفيةالكتربية،لغة العاليم، التعلاملعروفة،  القيام: حيةاملفتاات مالكل

 

 املقدمة

 يد للمشكالتالتمه .أ

ه ضروري في توجيسالمية، أمر ية اإل اخلالد في املدارس ملحليةا عروفةم املاإن مراقبة قي

 اتيذبالس يقومهالتي  يم والتعلمتعلخاصة في عملية ال ،مسؤوال و قالالسانتري مستشخصية 

هم يستطيعون أنحاء اإلندونيسيا، و في  داملمعاه رجين منتخاملظهرت تلك الحال بكثرة  .ارياستمر ا

يوا املجتمع بال مرجعا  الساتيذ و القيام من دوة في أعمال حياتهملقل اعو ج .لتربيةيم و اتعلأن ينم 

 (2017 يان،)صف ملستقلجتمع اتحقيق امل يف ن يتأثرونذيالخالق هو السس اللكل مجتمع.  لهم و

عليم غير الرسمي. التعليم والت ،عليم غير الرسميالتو  ،عليميةيئة التلبا تتضمن ،في الساس

وفي هذه  ،ل الحكومةباشر في هيكنظام هيكلي موهو  ،س يمدر  في شكل نظامتعليم و الالرسمي ه

mailto:Sofyansauri@upi.edu
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ليم غير رسمي تع سالمية هيلداخلية اإل . املدارس ازارة الديانو لتعليم والثقافة أو حالة وزارة اال

جو. وجودة في إندونيسيا منذ عهد والسونس الداخلية اإلسالمية مدار ملديان. اارة ال ز و تحت إشراف 

إلسالم. ال النتشار ا هداملعاستخدام تم  ،صياءي أيام الو حتى اآلن. ف ،اريةتعمالسافي الفترة  ثم نجا

 ينيسقدال ،ية. في ذلكية والبوذت الهندوسانالسكان الدياتضن غالبية حيث تح ،اوةجسيما في 

المية. مثل ة اإلسثقافية البوذية املتأصلة في حياتهم بالالثقافات الجاوية والهندوسن أتون بييت

ا زً صبح البيزانترين مركأ ،االحتالل. خالل فترة وهلم جرا ،عروض الدمىإلسالمية في لقيم اق اطبيت

ب صة الشعاوخ ،اسيونيصاغ شعب إند ،لكذ فيالناس.  مكان للدفاع عن اإلضافة إلىللتدريس ب

ن ن مييين املولودالوطن بطال. من الواضح أن هناك العديد من ال قوة ضد االستعمار ،الجاوي 

و  ،بن هاشم الشعارى  .ح واحد هاشمك ،الشعارى لحاج هاشم ا ة. مثل ك.اخلية إسالميدارس دم

ن م ليلق دديدرج ع لمر. ع العصتماش ى مالمية تإلسة اي املدارس الداخليليم فا التع. حاليغيره

 في تك
ً
علم التم و يأنشطة التعلت( في لومانولوجيا املعلومات )تكنولوجيا املعالبيزانتين دروسا

ارس إن وجود املدفالجنبية. وبالتالي وحتى اللغات ر واإلنترنت م الكمبيوتية. مثل تعللنشطة اليوموا

وة بشكل خاص جارة زيج مية فيسال اإل جالية قلوب الصال في متأة اإلسالمية ال يزال الداخلي

 .اعام دونيس ياملجتمع اإلنو 

هي أساس  ارس الدينيةسالمية واملدية اإل اخلالد بأن املدارسنيسية ندو كما تعترف الحكومة اإل 

خضع السلطة املساعدة. تاء التوجيه و طمع إع ،يجب تطويرهاالوطني لذا  مصدر التعليمو 

 .(273: 1983 ،يف)لط الديان طة وزارةسلوالتطوير ل

 و رجل الدينلدين أجل ادة ما يكون هناك دائما تفاعل بين ر دارس التربية اإلسالمية عام في

ناقشة الكتب خ( لقراءة ومت املهجع )كو جد أو صفحاكان في املسب كطالب في موالطال رس كمد

عر للسالم الكال  الدينية  ت الكتباني كاملاض  ه فيلن ،صفرل ف الكتاب باسم الكتاب اسيكي. ي 

توت على لتي احمة ابت الكتب التي كتبها العلماء القديو مطبوعة على ورق أصفر. كتأ بةمكتو 

 ال يزالفي املعهد  موالتعلي ،قوكذلك الخال  ،لتفسيراتا ،الحديث ،مثل الفقه سالميةاإل وم لالع

ب كتجميع ال. يتم تيننتر البيزابيئة  ى فيملعطالتدريس الرسمي الوحيد االصفراء هو تدريس الكتب 

ي ا فستهاصعوبة في در لة واللسهو الرئيس ي على أساس النظر في مستوى االصفراء التي هي املرجع 

 كتاب ،املستوى اب متوسط معتدل" أو كتكتاب " ،اس يأو كتاب أسكتاب صغير" ة مستويات: "ثالث

 (23-22 :2003 ،ديباج) املستوى  يعرف كتاب أو "كبير"
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  ،نوعينى إل دعهامل سيماآلن تقن ، يمكإجماليا
ً
السلفيون / التقليديين؛ املدارس  ،هما: أوال

 ،ء. الثانيةالكتب الصفراتقليدي مع التدريس ال ظ على نظامال تحافتز  ال يإلسالمية التخلية االدا

لكالسيكي النظام ا اإلسالمية التي تحاول دمجس الداخلية حديثة. املدار لاملدارس الداخلية ا

ى ل إلجميع الطالب الذين يدخلون إلى النز لية. ينقسم س الداخاملدار  فيل كامل ارس بشكداملو 

حولت إلى وت ،تكميلي بعضها مجردو  ،ء بارزاكتب الصفراالوة الد تيع ميات الفصل. لمستو 

 .(65: 1986 ،سة. )زهيرنياوعات أو مجاالت الدر موض

املحلية في قيمة الحكمة ة ية صياغي كيفهو  ،اكلك مشهنا ،بناء على التفسير املوصوف أعاله

يقترح  ،الجابة على هذا السؤ لل ؟ يمملعهد اإلسال في ار لصفلم اللغة العربية من خالل الكتاب اعت

ا بعناملؤلف ويق
ً
ق قدم بحث اب خالل كت عربية منال في تعلم اللغة يمة الحكمة املحلية"وان "تفو 

 .ةميسال إل ا داخليةارس ال" في املدالكتب الصفر"

 لوصياغة املشاكد تحدي .ب

دها على كن تحدييم لتيامن املشكالت لعديد اك اهن ،خلفية املشكلة املذكورة أعالهبناًء على 

 :نحو التاليال

إلى اهتمام  في املعهد ميحتاج التعلي ،الرسمي وغير الرسميبين التعليم  قيق التوازن من أجل تح

كتب الصفراء من خالل ال)التقليدية( ميةسال اإل  يةاخلالد سةملدر عليم االحفاظ على تجاد. ويلزم 

أن يتمكن املأمول  من ،الجهدنوع من ال هذا املعاصرة. معالكتب ها مع وتطويرها أو حتى دمج

 .يزداد تعقيًدا يات التعليم في عصرجابة على تحداسطون من اإل الب

يتم في وقت لذي ريب اتدة. القلمستعلى تشجيع الطالب موثوقة و لتكون قادرة  دعاهامل ثبت أن

لديهم ين الذ ستمرار الناستلد باكن أن ال الدين واملعلمين الدينيين ويممن قبل رجواحد 

 ت التعلم فيال ساليب واملرافق وحااملواد وال  لضروري دراسة. لذلك فمن ااملسؤوليةالستقالل و ا

 عهد.ملا

 :حو التاليالن ة علىلان مشكبية ثم صياغ ،ل املذكورة أعالهتحديد املشاك على بناء

 ليةخاملدارس الدافر في ب الصفي تعلم اللغة العربية مع الكتا يسخطة قسما هي  .1

 ؟سالميةاإل 

 المية؟سدارس الداخلية اإل الصفر في املة مع الكتاب اللغة العربيلية تعلم ما هي عم .2
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 مية؟إلسال ااخلية لدا م الكتاب الصفر في املدارسها كياي في استخداتطور م التي ما القي .3

ب تعربية مع الكلغة العلم الاملدارس الداخلية اإلسالمية في تاسية في ما هي القيم الس .4

 طني؟للتعليم الو  في االجتماعيساس الثقاتبارها ال راء باعلصفا

الداخلية صفراء في املدارس مع الكتب الاللغة العربية  ياغة القيم في تعلمما هي ص .5

 لوطني؟الثقافي للتعليم ااعي الجتمالسياق ا هااإلسالمية باعتبار 

 

 اإلطار النظارى 

 حليةمة املقيمة الحك تعريف  .أ

تحقيق شخصية ي شخص واحد لواستيعابها ف تطويرها التي تم توحيد هللا يف ةعلقيمة هي طبيا

 (8: 2011 ،يخرة. )ساور في العالم واآل  اةنبيلة لسعادة الحي

حفاظ على ن في الاتيجيات إدارة الكو واستر كاء ية هي ذحلأن الحكمة امل (2005) يشرح واهونو

البشرية والقيود املختلفة  الكوارثل خال نلعدة قرون م ختبارهذي تم االتوازن اإليكولوجي ال

ف والفعال إلى العرا بل إنها تصل ،سب توقف الخالق فحمة املحلية المال. إن الحكواإله

 ،ل والتمثيللتمثييسترشد به البشر في االذي ن ديمثل ال ةيحتى تكون الحكمة املحل ،لسلوكياتوا

 .ذلكة أكثر من إلنسانية اضار حفي تحديد ال مية أواة اليو سواء في سياق الحي

لزراعة جاالت الصحة وام املستوى املحلي فيلسياسات على ي أساس صنع اكمة املحلية هالح

مة حك يتم احتواء ،ة املحليةالحكم في لريفية.ا ملوارد الطبيعية وأنشطة املجتمعاتعليم وإدارة اوالت

دمجها مع التي تم ة املحلية املعرف هي سهاففة املحلية نالثقا حكمة منالثقافة املحلية أيضا. إن ال

االلتزام بها اطير التي تم قاليد والسير عنها في التعبقافة والتي تم التالعراف والثاملعتقدات و  نظام

 .لفترة طويلة

 راءفصالالكتب  .ب

ًما بط دائليد مرتدارس الداخلية اإلسالمية وهو تقاملهو أحد الظواهر في راء الصف لكتبا

داخلية ج املدرسة اللح يثيره خار في الساس مصطصفر هو الكتاب ال  سالمية.ة إخليابمدارس د

 ى تو هو كتاب ذو مس إن الكتابف، بالنسبة لهمالمية. سلداخلية اإل ستوى املدرسة ام للتقليل من
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ن كتاب مالواقع في يتم وضع الكتاب الصفر في  (Haidari ،2004) بب الركودض ويسمنخفعلمي 

 .حتى اآلن ساملدار  ن قبلال يزال يستخدم مالذي ر الوسطى و ي العصو ي فالمسالتراث اإل 

الذين تلقوا التعليم في املدارس  اتيذالس و الطلبة ىفر ليس غريبا علالص املصطلح الكتاب

 اب منذتدريس الكتتي لها قيمة الصفح. وقد تم لا ،رس الداخلية اإلسالميةداصة املخاو  ،يةاخلالد

 م إندونيسيا.دخول اإلسال  ندونيسيا حتى قبلفي إ س ي اإلسالمقبل مؤسمن مة يالعصور القد

اللغة العربية وتستخدم عادة من قبل  تحدثلكتب التي تصطلح يعلق على اهو م الكتاب الصفر

ليس ذا الكتاب اإلسالمية كمواد تعليمية. وه لية اإلسالمية أو املدارساخرس الدداملمن ايد العد

 من قبلمك
ً
ستكشاف م خبراء في االعلماء الذين ه صالح مل السلفوسبل ع ،شخصأي  توبا

 .ثالحديون في القرآن و القان

و سمة ه "لصفرب اإلى تسهيل الناس في الدعوة. مصطلح "الكتاهدف اب الصفر ياملصطلح الكت

 إلى ا لنه يستندع". هذ"كتاب أصل ،ولئك الذين يطلقون عليهأ ضاسمات اندونيسيا. هناك أي نم

ل يس مثعلى اإلطالق. لترقيم ومعني ك حتى عالمة ليس هنا ،جتماعيغير اة في كتاب مة لكلمكل

 .ى وإحسان للمالحظات الهامشيةمعن التي أعطيت الكتب الحالية

 ةيمة اإلسال يلالداخ ارسجوهر املد  .ت

 ةمإقاان كتعني م "an" لالحقةوا "Pe" ئةمع الباد الطلبة جذر ي منتأت نفسها pesantren كلمة

علم يقرأ. أن املوهو ما يعني  ،من التاميل يأتي الطلبة ( بأن مصطلح1983)ظافر يجادل  .الطلبة

تي طورها الة اإلسالميد لتقالية امية هي عالم يرث ويحافظ على استمرارية اإلسال الداخليرسة املد

 .(Sauri ،2017: 134) خروقت آل العلماء من 

حيث يعيش  إلسالمي التقليديريس اس سكن للتدي الساي فم هداخلية للسال رسة الصورة املد

كيي. تقع صالة النوم ف باسم املعرو  ،لمتحت إشراف املع دينيةرسون العلوم الطالب معا ويدال

 توجد أيًضا ،ذلكة إلى اإلضافيقيم رجال الدين. بيث ة حداخلي ةسدر مجمع مفي املشتركة للطالب 

لى تكون قادرة عالجدران ل pesantrenج محاطة بسياا تكون ة معاد ي شكل مساجد.بادة فمرافق للع

سلطة مطلقة تقريبا. إن  kyaiيحمل  pesantrenالقيادة من جانب فق الطالب. من مراقبة تد

ي سية الخمسة التر الساالعناص تب الكالسيكية هيالك عليموت kyai و لكنتري وا الكواخ واملساجد

  .d.comhadist.tripo-lHttp://daruntren. (esap(بساطة ما هو تفسر بيمكن أن 

http://darul-hadist.tripod.com/


 
 

 

 
﴿23﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

 حثالبطريقة 

هذا النهج ار ختيد تم اقو . طبيعي وعيتخدمة هي البحث النوعي مع اتباع نهج نبحث املسطريقة ال

من  غة العربيةعلم اللي تة فيالحكمة املحلقيمة  يفية صياغةوهي ك ،تم بحثهالتي سيشكلة اوفقا للم

ملشاكل ن اب علنوعية ستجييقة احث أن هذه الطر ؟ يعتقد البااملدارس في kibing kiling اللخ

ات بحثية في نتاجاست إلى صلتو الن أجل ة معميقا وملس املوضوع قيد الدراس لتي تتطلب فهماا

 .املعنيوالوضع الوقت  سياق

 البياناتأنواع  .أ

فعال الشخاص( وأ آراء أو آراءات )اقتراحات أو ن كلمالدراسة م في هذه وبةطلملع البيانات اأتي نو ي

من داخل أو خارج بيئة املدرسة تم أخذها كلها ت التي ياءاحصوالصور واإل  ياناتمصادر الب

ؤلف قبل املبيانات من يتم تطوير اللنوعي. سالبحث ا س ي للبيانات فيالرئيلنوع ا هو هذاو  ،خليةلداا

 .لدراسةهذه ارئيسية في انات اللبيح اببحيث تص

 بياناتمصادر ال .ب

ين الغنيين في تارة من املخبر جموعة مخى معل هادفة تركز عينة هذه الدراسة هوالبيانات في مصدر 

فئة  م تضمينهم فيمخبرين تم كانوا ذين تم اختيارهين الملخبر ا قة.تعمملاسات الدر حالة املعلومات ل

ومدرس ي  ،رجال الدينو  ،ية اإلسالميةلداخلاملدرسة ا هو رئيسبر ملخاان مصدر هذا اء. وكالخبر 

 .ملدرسةملحيط باع اجتموامل ،حجاجوال ،والسانتري  ،نالدي

 تقنيات جمع البيانات .ت

املشكلة التي الباحثون حول دمه الذي سيستخلة بالنهج ثيقة الصو  بياناتال ستكون تقنيات جمع

فإن  ،امنهًجا نوعيً استخدم الباحثون "إذا فإنه  ،(2010: 76ر )كندسا ملا ذكره إووفًق  ب دراستها.يج

خدام تقنيات مراقبة املشاركين البيانات باست نيات جمعتق علىثر تهيمًنا هي أكنية املستخدمة التق

 ."ةاضيع قيد الدراساملو باحثين و ة بين الشر باابلة املقيات املتقنو 

 ناتحليل البياتقنيات ت .ث

عبر  على البياناتبعد الحصول  قوم بها الباحثون لتي يالبيانات اتحليل  ياتتقن م الحصول علىيت

 ام بهاي قالحقائق الحالية. املراحل التفًقا للبيانات و دقيق و  حليلاج تيث يمكن إنتبح ،عدة مراحل

 ما يت هي كلبيانايل اتحل لباحث فيا
ً
در مختلفة. من مصات املتاحة انايع البيفحص جم ،لي: أوال
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اراستها ومراجعتهاات وداءة البيانتتم قر  ،انيً اث
ً
 التجريدات. إجراءيانات عن طريق تم تقليل البي ،. ثالث

تحليل  هل ،دسةسالك. الد ذيتم تصنيف الوحدات بع ،خامسايب في الوحدات. وترت ،ابعةالر 

خدام ية باستوهر ة جيقتة تصبح نظر ج املؤ لجة النتائمعا مرحلة تفسير البيانات في ،عايانات. سابالب

 عينة.طرق م

 

 قشةالنتائج واملنا

داخلية اإلسالمية. تعلم املدارس ال لكتب الصفراء فيمع ا اللغة العربية لتعلم ساتيذال  تخططي

 ،مدأ بتخطيط الكيي في التعليب اإلسالمية رس الداخليةفي املداء الصفراتب غة العربية مع الكالل

 ،لتعلموتحديد أهداف ا ،يمهاواد التي سيتم تسلاملاد دوإع ،الطلبة خصائصمثل معرفة 

وذلك  ،وقت طالبهفي نفس ال ةالطلب صفراء إلىتب القل محتويات الكريقة نخدام طواست

نها طريقة أو أ لىالتعلم عيتم تفسير طريقة تعلمه.  في bandongan و sorogan باستخدام طريقة

 وأي إلى الطالب. لرسائلفي نقل ا ةأداة مستخدم
ً
ة التي تم راتيجياإلستة للخطوات كمحاول ضا

اسطة طريقة أو الساليب بو كذلك يتم تفسير و  (8ص.، 2002ايوليس،)رام لام بعمإعدادها للقي

 (7. ، ص2012ني،و )حامر  نةلتحقيق أهداف معي إجراء يستخدم

ية / ة السلفخليلداااملدارس  ،ا: أوالهم ،وعينلى نالداخلية اإلسالمية إ رسداقسيم امليمكن اآلن ت

د ي تقليدي مع مواام تدريس ل تحتفظ بنظتي ال تزاال ية اإلسالميةية ؛ املدارس الداخليدالتقل

 ما تسمىن الكتب الكالسيكية التي غاتعليمية م
ً
املدارس الداخلية  ،الثانية .kuning kitab لبا

ي ف بشكل كامل املدارسي و سيكالنظام الكال  ول دمجتي تحامية الالداخلية اإلسال  دارسة. امللحديثا

ل. لم يعد لى مستويات الفصالنزل إ يدخلون إلى الب الذينالطينقسم جميع  املدارس الداخلية.

ة. ضوعات أو مجاالت دراسيحول إلى مو توي ،بخروبعضها مجرد ت ،االوة الكتب الكالسيكية بارز ت

 يثول إلى الفراد من ححتت تبدأ bandongan ان وسروجكوسيلة للظام املطبق مع الن وباملثل

خلية س الدااملدار  .(Zuhairini، 1986: 65) عامالستاد الو اأ ،بشكل عامالتعلم واملحاضرات 

 ذا يوصف بأنه عائلة لديهاوه ،لنبيلاعلى ال  قوية وقوية في تحقيق املثل اإلسالمية هي وحدة

 .(Sauri، 2006) ضاطموحات أي

يبدأ  الداخلية اإلسالمية.س في املدار  الصفراءتب الك ة العربية معم اللغعملية تعل

ي ف ،لكتب الصفراء الخاصة بهي جاهز مع اوالسينتر  ،يدية/ التمه م بالديباجةعملية التعل القسيس
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ب ق كاذيم تعليفقه تقديراست اللغة العربية والسيناري يقرأ نصوص رالصفاب عملية تعلم الكت

 رحت فيثم ش ،الحصول على البركاتف لجاوية بهدت إلى ارجمك تلأخطاء. بعد ذك ناه حتى ال تكون 

Sundanese، نية في اللغة السودانية العربيةالسوداترجمة  بةطلال كتب ،ندانيةإلى الس في الترجمة 

 .(Pegon رسائل)

 بني طريقةيعتمد ت .sorogan و bandongan تدريس باستخدام طريقةفي نظام ال

bandongan (bandungan وأ wetonan) عة الجما يتم في( التعليم الذي 1أن  ،على الفلسفة

هو جهد الستيعاب أكبر  pesantren ( التعليم2 ،من الفردية كات أكثرمكافآت وبر  سيحصل على

عال نظام ف السمع( هو")الصمت و في حين أن الثقافة "سلبي  ،barokah رفة وملعقدر ممكن من ا

س هي لى قسيطالب عواالنتقادات من ال ،تواإلضافا ،( السئلة3. ةك املعرفتلى صول علومفيد للح

 .(الخالق) su'al-adab من أعمالبحيث ال تعتبر  ،حرماتية أو من املغير عاد

ويشرح  ،جمويتر  ،الذي يقرأ لساتيذا طالب إلىلتمع ايس ،هذا bandongan في نظام

ويقوم بتدوين ص كتابه الخاتابه / بك البطكل  ية. يهتمالعرب لصفراء باللغةقش الكتب اوينا

 الفئة من نظاموتسمى هذه  الفكار الصعبة.لمات أو ير( حول الكملعنى والتفسل من اظات )كاملالح

bandongan halaqah يدرسون تحت مجموعة من الطالب الذين  أو ،لطالباة من ائر الذي يعني د

تهى كتاًبا يمكنه انالذي  الطلبة لن نيةمجا يقةهذه هي طر تدريس س. طريقة اليسمعلم / ق إشراف

ممكن من  bandongan م طبقةويمكن أيضا تنظيالكبر. رى الكبر و بالكتب الخ مباشرةتصال اال

 املعهد. خالل نظام يتطور في

بالت نتائج املقا ىبناء علد املعه الصفر في في استخدام الكتاب ساتيذال  طورتها ية التقيمال

ب تعلم الكتا ها القسيس فيقيم التي طور فإن ال ،الطلبة ن وييو اإلدار الساتيذ كل مع  اهالتي أجرينا

 ،سؤوليةملا ،دلجاالعمل ا ،االنضباط ،الصدق ،لةاملجام ،رامقيم االحت يه pesantren في الصفر

 .بوانخفاض القل ،صبرال ،اإلخالص ،اإلستقامة

دة. قد ال تتحقق تايث تصبح معكررة بحملتة اطا بسبب النشلقائيً ت هذه القيم رستظه

ه القيم تنعكس في ف على أن هذيمكن التعر  ،وضوك املعر لكن من السلو  ،الطلبةي يم الداخلة فالق

 من عمإن هذه املف ،وي حال . وكما أوضح النالطلبةسلوك 
ً
ما ال سي ،لية التعلممارسة جزء مهم جدا

ة فة إذا لم تكن مصحوبعر فض تلك املنخست ،سلفال ءحسب رأي علما. يةقخاليم ال ة القمعرف

  رسة.باملما
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اء للغة العربية مع الكتب الصفر ة في تعلم الداخلية اإلسالميملدارس اساسية في ام ال االقي

لية س الداخالتدريس في املدار دم نظام يستخ .اعي للتعليم الوطنيافي االجتمقس الثساباعتبارها ال 

في ساس التعليم باعتبارها أ تتحدث اللغة العربيةي لصفراء التالكتب ايم تعل وهو ،السلفيج نموذال

( ر كحلي )املهديةلم في هذا النظام هو نظام غيخدم في التعوالنظام املست ،الداخليةاملدارس 

 .()التحفيظ واملحفظة ،م معا(التعل ) سوروغان ،نغان )سوراماه(ريقة باندو طتضمن ي

ن العالقة ع السانتري ل الكياي والتاتيدز من ف بيمكثال ناك اتصي هسيكغير الكال ل اصي التو ف

اط الرسمية مثل كإخوة وأخوات في كل من الوسن السانتري وكذلك بي ،والبل الطفل ينهما هي مثب

 .ميةالرسال عن املحاضرات غير فض ،اضراتحر املحضو 

 عبينما يستم لةساكر  بالكت اءةبقر  ساتيذال  بواسطة bandongan يتم عمل طريقة

 لبةالط بواسطة Sorogan طريقةيتم تنفيذ  .ادة املعطاةإلى معنى املإليه بينما يستمع  بال الط

االستجابة لتسليم  و الساتيذة ءالقرااء ب الصفراء التي يريدون استكشافها أثنمل الكتالذي يح

 يتم تنفيذ أسلوب .ىناملعضوح ة وو القراءصول على حقيقة ائل في الكتاب الصفر للحالرس

 حينكمراسل في  ساتيذال  ب قبلد في الكتا( لحفظ املواجهاز االتصال)ك الطلبة من قبل فظةااملح

ام زمالئهم للتأكد تحفيظهم أمع إيداد بيقوم الطالب كل يوم أح الطلبة ة حفظإلى حقيقيستجيب 

 .وحقيقة الحفظ من قوة

 الطلبةلكياي إلى اقدمه الذي الصفر اب لكتامع  ربيةالع اللغة ساسية في تعلمالقيمة ال 

ة مع علم اللغة العربيم في تالقي تحديد .ة اإلخالص( قيم3و  مة التقديم( قي2 ،تقاد( قيمة االع1هو 

جتماعي الثقافي للتعليم مية باعتبارها السياق اال لية اإلسال اخالد ارسالكتب الصفراء في املد

ال الدين أو فإن رج ،كتاب الصفرلمع اعربية للغة الم اتعل فيلقيم وضع افية يكأما عن  .لوطنيا

 بالتحضقومون دائمرجال الدين ي
ً
 ،التفسيرات ،ترجمة املفردات ،ليمهاتم تسواد يير في شكل ما

 و الساتيذيزود  .لقرطاسية والدفاترالكتب وا الطلبة ثل أعدتوبامل .اتيةلذير االسالتفسيرات و 

ustadz واالنضباط ،ت املناسبيتهم بالتعلم في الوقعوتو  ،عرفةإلى املجة لحااي بالب بالوعطال، 

وتوفير  ،ين للسروجيينرفة ليصبحوا ميسر ن املعزيد مم املالذين لديه رص للطالبوإعطاء الف

 .دربينمن خالل إعطاء مكانهم وامل ن يرغبون في اتباع طريقةالذي لطلبةا إلى افقاملر 

 ذه كان تالوةإسالمي تم تنفييم تعل ا الوقت أن أول هذ في قال في كتابه (1994نك )ستينبر 

القرآن بشكل فردي تم إعطاء تالوة  ،لوقتذلك ان في تالوة القرآوصف حالة و  .ط تالوةالقرآن كأبس
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يصدرون اآليات يقرأون و  ،kyai رفة منزل أو ش langgar في واحدة منا يجتمعون م عادة .ةالطلب إلى

دما خاطب عن .ساعات ½ أو¼ ملدة  يهاتهت توجحواحدا تلو اآلخر ت ustadz / لدينجال اأمام ر 

المس أو تابع الدروس بصوت عال دراسة  دي آخرر سانكر  ،رجل الدين /جل الدين القباطى ر  أحد

 .مختلفة مختلطةيمكن للناس سماع أصوات  ،في منزل أو منزل مثل هذالذلك  .لمهمعنها تحسالتي 

لم  طالب اآلخرينفإن ال ،فقطواتهم إلى أص الستماعاتادين على انوا معك لطفان ال نظًرا ل ولكن 

 .الطالب اآلخرينا بأصوات يتأثرو 

 

 الخالصة

سالمية بالتخطيط داخلية اإل الارس ملدتعلم اللغة العربية مع الكتب الصفراء في ا دأيب

 ون دمخستي الساتيذ و ،علمالت من والغرض ،سليمهااد التي سيتم تمثل إعداد املو  ،التعلم للكيي في

و  sorogan تخدام طريقةلطالب باسللطالب وا حتويات الكتبواد أو نقل مامل ب لنقلأسالي

 .في التعلمونغان باند

لديباجة / قسيس بدء عملية التعلم بالصفراء هي ا لكتبع اعملية تعلم اللغة العربية م

 الساتيذ الصفر يقرأ من الكتاب متعلال ليةعم يف ،تاب أصفرع كل كجاهزة م الطلبة و ،التمهيدية

ء. بعد ذلك ن هناك أخطاخطأ حتى ال يكو  إعطاءفقه يستمع يرا الطلبة بية والنصوص العر 

ي الترجمة إلى ف ،اللغة السونداوية في ثم شرحت ،اتلبركى اية بهدف الحصول علترجمت إلى الجاو 

 .(Sunda Pegon بةاكت) لعربيةاوندية الس غةللسودانية بالرجمة ات الطلبة كتب ،السندانية

الداخلية  في املدارس ع الكتاب الصفربية مالعر علم اللغة تها كيا في تيمة التي طور الق

 ،اإلستقامة ،سؤوليةامل ،العمل الجاد ،ضباطاالن ،صدقال ،ةاملاملج ،ة االحتراماإلسالمية هي قيم

 .عالتواضالصبر و  ،خالصاإل 

صفراء مع الكتب ال لعربيةة اللغاإلسالمية في تعلم ا ةخليدارس الداي املة فاسيسالقيم ال 

 يمة( ق3مة التقديم و ( قي2 ،( قيمة االعتقاد1ي يم الوطني هاجتماعية للتعل قافيةسة ثكمؤس

 .صخال اإل 

المية ة اإلسملدارس الداخليية مع الكتب الصفراء في اسة قيمة تعلم اللغة العربإن درا

 ات فيحضير ائًما بالتأو يقومان د اتيذالس و أنافي للتعليم الوطني هقلثجتماعي اال ياق االسها ر باعتبا

 املثل أعدتوبية. ذاتتفسيرات والسير المة املفردات والتفسيرات والسليمها وترجشكل مواد يتم ت
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 متوعيتهو  ،فةر اجة إلى املعي بالحالطالب بالوعو والدفاتر. يزود الساتيذ  الطلبة الكتب والقرطاسية

 زيد من املعرفةهم امللدي طالب الذينطاء الفرص للوإع ،نضباطواال  ،الوقت املناسب يفبالتعلم 

 soroganاع طريقة بون في اتبرغين يالذرافق إلى الطلبة وتوفير امل ،سرين للسروجيينليصبحوا مي

 .إعطاء مكانهم واملدربين من خالل
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يزات م( للتعلم من أهم النظريات الجديدة السائدة فى العالم. لها من املconstructivismالنظرية البنائية ) :امللخص

نظرية تنبثق من املبادئ الفلسفية التى تحدد السابق اال أن هذه ال لمعحل بعض مشكالت الت ما ليس لغيرها فى

اتها، الحقيقة بالوقوف على البيان بل وقد يراها ات املرئية والقابل للقياس، فالجوانب الروحية ليست من مهم 

ال  يثحطوير عملية التعلم ملدارس اإلسالمية فى ناحقيقة زائفة. هناك مشكلة خطيرة للمعاهد واملؤسسات و 

مهمة تواجه المة فى  نفصال بين الجوانب املادية والروحية. هذا مايدفعنا إلى التنبيه أن أعطميعترف اإلسالم اإل 

 تفسير املوضوعى واملنهاج البيانى فى الدراسة عن التعلم فى القرآنقرننا الراهن هي حل مشكلة التعلم. أسلوب ال

قة و يخرج أخيرا الفكار والعمليات فى العالقات بينها متناس ركدى شاملة متكاملة ويالكريم يكشف عن املعان

ى القرآن الكريم. مرة ف 42لى مادة "التعليم" دون مشتقاتها التى تبلغ إلى ث مركز اهذا البح تطوير املعرفة والسلوك.

فى م" عليالت"فى مادة كر وغيرها ل والوصل والحذف والذصفباإلستعانة بالقواعد البالغية، مثل اإللتفات وال

البنائية للتعلم ويسمى  حصل البحث على النظرية الجديدة للتعلم مع ما لها من فضل على النظريةالقرآن الكريم 

 بيانية" للتعلم.الباحث هذه النظرية الجديدة "النظرية ال

 ملنهاج البالغيالسلوب املوضوعى، ا ،م: القرآن الكريم، التعليم، التعل الكلمة ألرئيسية

 

 ةقدمامل

م اإلنسان ما لم يعلم. والصالة والسالم على خ
 
م بالقلم. عل

 
م. عل

 
ى وعل ير العرب الحمد هلل الذى رب 

عصر العوملة  في البشرية الحياة صحابه الكرام.أو وعلى آله  ،سيدنا ونبينا محمد الكرم ،والعجم

ستغ تجهت الحديث  يكون هي حياة  ها.ديتو ة تنافي حقيقة وجايغ ،لوحيدفيها الحق ا بر نحو غاية ي 

والحال . 21"االيمان ناستبدل مكا قد العلم" Kurtines بعبارة أو ،باملادية فقطيؤمنون  فيها الناس

أجدر أن تكون شاهدة قاطعة  ،العلوم الطبيعية مجال في خاصة الحديثة، العلمية أن املكتشفات

ة أجدر زايتت زالتالتى ال  العلمية تالتخصصايم. وتطور العظ القللخضوع بحضور الخ د   وح 
ً
د كثرة

 من نهاية ال ما يال علىن دليكو  أخرى  جهة ومن ،أن يكون دليال على تقيد اإلنسان بحدوده من جهة

 نفسهان يجعل  ستحيلعظمة هللا وقدرته املطلقة. وهذا أيضا يدل على أن اإلنسان يو على  املعرفة

                                                                 
21 Kurtines, William M.. dan Gerwitz. Jacob L, Morality. Moral Behavior. and Moral Development, terj. 

M.I Sulaeman. Jakarta: UI Press.1992), hlm. 7 
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د حالة ان يرى نفسه جزءا متعلقا باهلل الصم مالف ،لها منبعا وغايةا يرحع اليه المور كديوح مركزا

. ولكن الواقع على خالفه، ت املعرفة  الغني 
 
بقد غط  أن ال  مما وراء املجر 

ً
. فال عجب اذأ و املرئي 

بعد  الها واهإال حياة ضنكا ورفاهية زائفة. إتخذ اإلنسان نفسه وه والتكنولوجياتحقق العلوم 

حياته. تلكك ثمرة من ثمرات النمودج )الوجهة النظرية(  نكيض اسجن التكنولوجيام و انقلبت العلو 

 العلمانية املادية. 

 فلسفةال تتأثر فيه كثيرا الحياة جوانب من جانب كل هيمني ذىال لتكنولوجي  او  ىالعلمالعصر 

 الفلسفية هذه املذاهب الحقيقة،و  رفةاملع عن الحديث فيو. 24واملادية 23الوضعية ،22العقالنية

 وثيق بشكلفاملبدأ املعرفي  يرتبط  .25(العلمانية) واملنطقية التجريبية حدود لىف عوقو لتكتفى با

املرئي  والقابل للقياس. هذأ مترتب على أن المور الغيبية والجوانب و  البياناتق و الحقائ على

اته  و هناك بفال شك  أن فة. ئزا بل وقد يراها حقيقة ،الروحية ليست من مهم 
ً
 مبينادعة

 
 .ضالال

واإلسالم يضبط بشكل جازم على ان أعلى الحقائق و أعلى املعرفة هو أعلى الغيوب وهو  ،اليف وك

 لذي ال اله اال هو عالم الغيب والشهادة.  اهللا

نة يمد قام الباحث باملالحظة املباشرة فى مختلف املراحل من املدارس )العامة والدينية( فى

التدريس للمواد الدراسية الطبيعية ال يصير ا أن ئجهنتا م. فبدا من2018سنة اندونيسيا  اندونجب

ها وهو هللا الخالق العظيم. معظم املدرسين لهذه املواد فسسبيال هاديا إلى ما هو أعلى من املعرفة ن

ل إلى بعضهم أنه أ . 26صلة بعقيدتهمم ذو همر مالدراسيه اليكادون يبالون بهذا المر. بل ولم يخي 

عملية مبعدة من هللا.  ،ب أن يكون عملية لعلمنة املعرفةلتعليم أقر و اس أيبغريب أن التدر  ليسف

                                                                 
22 In philosophy, a system of thought that emphasizes the role of reason in obtaining knowledge, in 

contrast to empiricism, which emphasizes the role of experience, especially sense perception. (Microsoft® 
Encarta® Reference Library 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. All rights reserved.) 

23 System of philosophy based on experience and empirical knowledge of natural phenomena, in which 

metaphysics and theology are regarded as inadequate and imperfect systems of knowledge (Mic roso ft ® 

Encarta® Reference Library 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. All rights reserved.) 
24 In philosophy, doctrine that all existence is resolvable into matter or into an attribute or effect  of 

matter. According to this doctrine, matter is the ultimate reality, and the phenomenon of consciousness is 

explained by physiochemical changes in the nervous system. (Microsoft® Encarta® Reference Library 
2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. All rights reserved). 

25 Many societies today interpret the natural world and form beliefs based on science and logic. 

Societies in which many people do not practice any religion, such as the United States, may be known as 

secular societies. (Microsoft® Encarta® Reference Library 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation.  A ll 
rights reserved. 

26 Abdussalam, Aam. Pembelajaran dalam Alquran: Studi Bayani terhadap Konsep Ta'lim dalam Alquran 

al-Karim. Disertasi. Universitas Islam Negeri Bandung. 2011. Hal. 4 
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 ،ية )املعرفة( الخالية من القيم االلهية املتأصلة فيها )العلمانية( من جهةاسهذا يتعلق باملواد الدر 

 مالتعليم(. على الرغه هللا فى القرآن )هدا املقا وف ومن جهة أخرى يتعلق بعدم استعدادهم للتدريس

 أ من
ً
ها عملية ،ن املعرفة ال تزال علمانية

 
 . التى رسمها القرآن التعليم فإنها سوف تحل

ببحث دقيق عن مادة التعليم فى القرآن و كتب كتابا "من أصول  27الفتاح جالل قام عبد

م لخصاته أن مفهو القرآن. ومن م عليم منتيات الالتربية اإلسالمية". ولكن اليزيد بحثه على اربع آ

واقترح أخيرا على إعادة البجوث  ،أعم و أشمل من مفهوم التربية لتطوير التربية اإلسالميةم عليتال

وبحث فيما بعد ماجد عرسان  28التربية اإلسالمية فى مصادرها الصلية وهي القرآن والسنة. عن

د ر سن أيم من القرآن. بعد ثه على خمس آيات التعلحم يزد بوكذلك ل ،الكيالنى عن املادة السواء

وير انحراف املفاهيم التربوية اإلسالمية املتداولة فى املؤسسات اإلسالمية دعا إلى البحوث وتط

محمد الغزالى يقول أن القرآن  29ن و الحياة.مفهوم التربية اإلسالمية من آيات هللا فى القرآن والكو 

لكريمة. واخيرا ا قال خوال  مة اإلنسانيةعات لتربية ال واملوضو  رالفكا كتاب معجز يتضمن أحسن

جهودهم فى بناء  ودعاهم مرة أخرى إلى بذل 30دعاهم إلى الرجوع إلى القرآن بمدارسته املستمرة.

وهي دراسة شاملة متكاملة غير متجزءة ومتوجهة إلى  ،أو فى الدراسات القرآنية الجديدةثقافتهم 

 31حياة. لجاالت اتطوير مختلف م

مرة فى القرآن الكريم. هذا املبلغ من الكلمات ال بد   42ى إل غا تبل" دون مشتقاتهكلمة "التعليم

للوصول إلى املعانى الخفية الدقيقة يحتاج و  و نظام واحد.معنى ومقصود متناسق ذلكل منها من 

 غي،القواعد البالة بستعانفاإل  .غيإجراء املنهاج البال الىنبثقة من تناسق الكلمة والجمل واآليات امل

فبناء على . ذف والذكر وغيرها مما يحتاج إليه البحثالوصل والحل و لفصامثل اإللتفات و 

هذا ى فالباحث  حصلالبالغى بالسلوب املوضوعى للتفسير واملنهاج  املشكالت املذكورة وامتدادا

. لو أن لتعلمن النظرية البنائية ليبة بينه و واملقارنمفهوم التعليم والتعلم القرآنى  إبراز علىالبحث 

                                                                 
ر املعتمقدمه فى و م. 9771الصول التربية اإلسالمية" سنة  ى جامعة الزهر الشريفة و كتب "منة فية اإلسالميى التربالستاذ ف 27

 العالمى بمكة فى نفس السنة.
28 Abdul Fatah Jalal, Azas-azas Pendidikan Islam, Terj. Heri Nur Ali, (Bandung: Diponegoro. 1988), cet. 

ke-1, 20 
 .18-71(. ص.م1988ون فيها. )دوبى: دار القلم. مناهج التربية اإلسالمية واملرب. كتوركيالنى, الدسان الماجد عر  29

30 Muhammad Al-Ghazali, Al-Quran Kitab Zaman Kita: Mengaplikasikan Pesan Kitab Suci dalam Konteks 

Masa Kini, terj. Masykur Hakim, (Bandung: Mizan Pustaka. 2008), cet. ke-1, hlm. 31 
31 53Ibid. hal.  
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ائية تعبر فى أبسط صورها وأوضح مدلوالتها عن أن املعرفة تبنى بصورة نشاطة على يد لبنة ايالنظر 

بإرشاد حياته قام بها املتعلم حتى تكون عملية املالحظة وكشف املعرفة وتطبيقها فى واقع  املتعلم

ة لميعور وخطط تا بأحسن صها بل ويمثلهنها بتمامعرآن يعبر املعلم، فإن التعلم الذى رسمه الق

. ويفضل ما للقرآن الكريم من النظرية التعلمية على النظرية البنائية فى عدم متقنة ديعةب

وبين املرئية والغائب، بل ويرى الحقيقة والحقيقة التجريدية  التجريبيةنفصال بين الحقيقة اإل 

 .الغائبة من أعلى الحقائق

 

 شةقملناث واالبح

.  زكرتي متكامل شامل نظام وحدة والحياةالكون  االى هللا الحد الصمد الغني  م    و 
 
ط ْسق 

 
ْن  ت  م 

ٍة 
 
ق ر    و 

 
ال ا إ  ه  م 

 
ْعل   ي 

 
ال ب   و  ي ٍة ح  ات   ف  م 

 
ل
 
ْرض   ظ

 ْ
  ال

 
ال ٍب  و 

ْ
ط   ر 

 
ال ٍس  و  اب 

  ي 
 

ال ي إ  اٍب  ف 
 
ت يٍن  ك  ب 

 هناك. [59/النعام] م 

شيئا يسبح  يعترف ال سالمإل ا. هللا وحدانية فيبات الطبيعية واملغي حياةلا اقعوو  نبي واضحة عالقة

ار و نزول  ربط بين اإلستغففى العالم وهو يخرج من هذا النظام النيق املتناسق. وكيف ال؟ وهللا

وا) املطر ر  ْغف 
 
مْ  اْست

 
ك ب  م   ر 

 
وا ث وب  ْيه   ت 

 
ل ل   إ  ْرس  اء   ي  م  مْ  الس 

 
ْيك

 
ل  ا المر  . ربما يشهد هذ[52/هود] ر اًراْد م   ع 

يابانى يكشف أن جزيئات املاء يتغير بدعاء له أو عليه. هذا هو النظر رجل به ام قبحث علمي 

 الم.اإلجمالي فى اإلس

الشك  أن القرآن الكريم أقوم هاد وأصدق حال  ملشكالت العالم والحياة كلها على مر  العصور 

ن   ،وكر  الدهور    إ 
 
ذ ْرآ اه  ق 

ْ
 ال

 
ي ن ْهد  ي ي  ت 

 
ل  ه   ل 

م   ي  و 
ْ
ق
 
 ،. هو كتاب لم يفرط هللا فيه من شيئ[9/ءااإلسر ] أ

 كتاب 
 

يه   ال ت 
ْ
أ ل   ي  اط  ب 

ْ
ْن  ال ْين   م  ْيه   ب 

 
د  و   ي 

 
ْن  ال ه   م  ف 

ْ
ل
 
كتاب ليس فيه من الريب  ،[42/فصلت] خ

ن تفسير أا يدل على واإلعوجاج شيئ. هذه من خصائص القرآن التى ذكرها القرآن نفسه. وهذ

والقرآن يكفيه هديا وصدقا  ،الزمان يجرى ويتغيرن. زماال لئما فى كه محتاج دارآن وإعادتالق

ها ز  ،وعدال
مكان. له معان مطلقة سوف تجد واقعيتها فى مر مان و فإن له كلمات ومعاني اليحد 

 كنفسه حتى يالزمان والمكان. فصارت البحوث املستمرة فى القرآن من مهمات القرآن 
 
ون حاال

تطورت النظريات التى تنبثق من واقع الحياة طبيعية  مهما ان.مطول الز  لم والحياةشكالت العامل

زال حاضرا بأقوم هاد وأصدق حال لجميع مشكالته. م اليفإن القرآن الكري ،كانت أو إجتماعية

 ات حياتهيجهة تحدموافى والنظريات التعلمية من أهم النظريات التى يجب أن يتوفر اإلنسان 

سية هي الهداية والهداية هي اإلرشاد مع لطف. واإلرشاد ساال  نالقرآ شك أن مهمة ومشكالتها. ال
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والتعليم. فواضح أن التربية والتعليم من مهمات القرآن ربية املبدئية للتهو العملية أو الفعلة 

 فى صدد هذا ثيحلل الباحالكريم نفسه الساسية. وإجابة لحاجات اإلنسان التعلمية سوف 

( 31وهي مادة التعليم فى سورة العلق وسورة البقرة ) يمتعلبال تى تتعلقاملادة ال البحث بعض

 (. 9-4وسورة الرحمن )

 

 سورة العلقالتعليم فى  •

 
ْ
أ ر 
ْ
اْسم   اق ك   ب   

ب  ي ر  ذ 
 
ق   ال

 
ل
 
ق  ( 1) خ

 
ل
 
  خ

 
ان س 

ْ
ن  

ْ
ْن  اإل ٍق  م 

 
ل  ( 2) ع 

ْ
أ ر 
ْ
ك   اق بُّ ر    و 

ْ
ك
 ْ
م  ال  ا( 3) ر 

 
يل م   ذ 

 
ل  ع 

 
 
ق
ْ
ال م  ب 

 
م  ( 4) ل

 
ل   ا ع 

ْ
 إل
ْ
 ن

 
ان ا س  مْ  م 

 
مْ  ل

 
ْعل ا [5-1/العلق( ]5) ي  النظر فى هذه اآليات الخمس لوجدنا . لو أمعن 

مرات  4قة. هناك اربعة عناصر بالغية : حذف املفعول ن بينها عالقات أنيقة و مناسبات دقيأ

 اولكن البحث عنه ين.ار علة مرتصلته الذى ص املوصول معمرات واملجاز املرسل و  3والفصل 

يت واسعة. فلنتصفح فى مادة التعليم )إلى صفحا تاجيح ذ 
 
م   ال

 
ل م   ع 

 
ل
 
ق
ْ
ال م  ( 4) ب 

 
ل    ع 

ْ
 اإل

 
ان س 

ْ
ا ن مْ  م 

 
 ل

مْ 
 
ْعل م   -(. حذف املفعول به لي 

 
ل مرسال فيفيد التعميم. و يترتب هذا على كون "القلم" مجازا  ،الول  ع 

م )كل شيئ( حتمفي ،32"العام   وإرادة اصالخ إطالقال القاعدة "مباستع
 
ل أن يكون املعنى : الذى عل

شرة. لذى دل على تعليمه للنسان غير مباإلى جانب أن الفاعل منه هو هللا ا ،سائل. هذابالو 

 ) الوسائل كان من أقرب املعنى. وكذلك اآلية التالية عرضفاإلرشاد عن طريق 
 
ل س   م  ع 

ْ
ن  

ْ
 اإل

 
ا ان مْ  م 

 
 ل

مْ 
 
ْعل تدل على أن التعليم املناسبة بينهما كمال اإلتصال لها حتى تصير قب مما ( التى جاءت مفصولةي 

ليحصل اإلنسان على بعملية التعلم بذات نفسه" اإلرشاد ليقوم املتعلم نا يتضمن املعنى "عملية ه

  ة.ليم فى أول البقر التع ةفكر  ويؤيده هوهذا املفهوم يبيناملعرفة من مالحظته بالوسائل . 

 (31ة )اآلية بقر ال ةالتعليم فى سور  •

م  
 
ل ع  م   و  اء   آد  ْسم 

 ْ
ا ال ه 

 
ل
 
م   ك

 
مْ  ث ه  ض  ر  ى ع 

 
ل   ع 

 
ك ئ 

 
ال
 ْ
ال   ة  امل

 
ق
 
ي ف ون 

ئ  ْنب 
 
اء   أ ْسم 

 
أ ء   ب 

 
ال ؤ  ْن  ه  مْ  إ  ْنت 

 
  ك

 
ين ق  اد   ص 

اد )ن ضمير املؤنث املفر م لاوهو اإلنتقمن اآلية  33لنتصفح فى اإللتفات [31/البقرة] ه 
 
ل
 
ير م( إلى ضك

مْ املذكر ) معالج ه  ض  ر  اء  إلى كلمة سواء ) ( وكالهما يعودع  ْسم 
 ْ
ى تغير هيكل (. هذا اإللتفات يدل علال

                                                                 
 (670 ص/  1 ج) -ألشاملة( ملكتبة)ا نونهافو  ومهاوعل أسسها العربية البالغة. يدانىعبد الرحمن امل 32
  (654 ص/  1 ج) -الشاملة( ةتب)املك لقرآنيةا وعةاملوس . )أبراهيم اإليبارى:آخر إلى أسلوب من الكالم نقل 33
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( إليها مع التصنيف والتقسيم 34يعنى من جموع ليس فيها تصنيف وال تقسيم )ها ،املفهومالفكرة أو 

ئص ف خصا( ليكش)هاون كظة مظاهر اللى مالحبإرشاده إيم آدم يكون لل على أن تع)هم(. هذا يد

تفسير كل  منها حتى يستطيع التصنيف والتقسيم حسب تلك الخصائص )هم(. ويدعم هذا ال

م   اختيار حرف العطف "
 
فهذا  " حيث تدل على أن عملية هذه املالحظة تمتد  فى مدة طويلة.ث

ظاهر بمظة الحوهي امل ت نفسهم بذاالتعللية سالم قام بعملآدم عليه ا اإللتفات يبين أن سيدنا

طيع حتى يست فى تركيب املعرفة آدم عليم السالميستقل . وكذلك والحياة من السماء ن الكو 

تخدام واإلستفادة )التسخير( من السماء )مظاهر الكون(. ولهذا كان له فضل على املالئكة اإلس

الرحمن  ورةى سفليا مادة التعليم يملعنى تفصويفسر هذا ا .الرض خليفةوكان جديرا أن يكون فى 

 حياتية. توضح اآلية خطوات التعلم الواضحة الفعالة الجذابة املريحة ملقتض ى اإلنسان ال حتى

 .9-4التعليم فى سورة الرحمن اآليات  •

ه   م 
 
ل   ع 

 
ان ي  ب 

ْ
ْمس  ( 4) ال

 
ر   الش م 

 
ق
ْ
ال اٍن  و  ْسب  ح  الن  ( 5) ب    ْجم  و 

 
الش ر  و  ان   ج 

 
د ْسج  اء   (6) ي  م  الس    و 

 
ف  اه  ع  ر 

ع   ض  و    و 
 
ان

 
يز  

ْ
 ( 7) امل

 
ال
 
ْوا أ

 
غ
ْ
ط

 
ي ت ان   ف 

 
يز  

ْ
وا( 8) امل يم  ق 

 
أ   و 

 
ْزن و 

ْ
 ب   ال

ْ
ْسط  ال   ق 

 
ال وا و  ر  ْخس    ت 

 
ان

 
يز  

ْ
( 9) امل

حنا فى املناسبة بين اآلية الرابعة والخامسة وبينها [9-4/الرحمن] نة لوجدنا مواآلية الثا لو تصف 

 ع  فصل بين "تفات. الصل واإللالف
 
  ه  م  ل

 
ان ي  ب 

ْ
ْمس  " و "ال

 
ر   الش م 

 
ق
ْ
ال اٍن  و  ْسب  ح  يبين العالقة بينهما شبه  "ب 

لسابعة بيانا تفصيليا لآلية الرابعة. فإعادة معنى صال حيث كانت اآليات الخامسة إلى اكمال اإلت

" 
 
ان ي  ب 

ْ
ء غطالفإنه يشمل كشف ا ي،أوفق لهذا التحل 35ش يءلا عن الكشفهو " إلى معناه الصلى و ال

م ا اإللتفات فيكون فى اال التعبير. أمو   
 
م نتقال من الغائب إلى املتكلم واملخاطب. كان املعل

 
)هللا( واملعل

ه  )اإلنسان( مسوقين فى سياق الغائب ) م 
 
ل  ع 

ً
ية وجدناهما ينتقالن إلى املتكلم واملخاطب فى اآل  ،(. فإذا

" 
 

ال
 
  أ

 
ْوات

 
غ
ْ
ي ط   ف 

 
يز  

ْ
تغير الحوال النفسية العميقة حيث يزداد  ق يحدث فيهدقيي  غ". هذا مظهر بالان  امل

ْمس   م املشار إليها باآليات الثالث "القرب بينهما بعد جريان عملية التعلي
 
ر   الش م 

 
ق
ْ
ال اٍن  و  ْسب  ح  ( 5) ب 

ْجم   الن  ر   و  ج 
 

الش ان   و 
 
د ْسج  اء  الو  ( 6) ي  م   ر   س 

 
اف ه  ع   ع  ض  و     و 

ْ
 يامل

 
ان

 
ت إشارات لطيفة إلى ياآل ه اذفى ه ."(7) ز

ْمس  ( 1البديعة: ) عملية التعلم
 
ر   الش م 

 
ق
ْ
ال اٍن  و  ْسب  ح  م اد امل: إرش ب 

 
بمالحظة  للمتعلم إلى القيامعل

ْمس  املظاهر الكونية )
 
ر   الش م 

 
ق
ْ
ال اٍن لقياس )لرئية القابلة ( للوصول إلى املعرفة التجريبية املو  ْسب  ح  (. ب 
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ْجم  ( 2) الن   او   و 
 

ر  لش ان   ج 
 
د ْسج  ْجم  لقيام بمالحظة املظاهر الكونية )للمتعلم إلى ا: إرشاد ي  الن   و 

 
 

الش ر  و  ان  ( للوصول إلى املعرفة التجريبية و املعانى التجريدية )ج 
 
د ْسج  تدل  كلمة "يسجدان"فإن  ،(ي 

ر امل ائبغدل على حضور الرك يسه، بل هناك محبل نفق نمال تتحركان  أن النجم والشجر على دب 

اء  ( 3سق الكون وأجزائه. )تنا م  الس  ا و  ه  ع 
 
ف ع   ر  ض  و    و 

 
ان

 
يز  

ْ
لقيام بمالحظة املظاهر علم الى امتلل: إرشاد  امل

اء  الكونية ) م  الس  لعدل البارئ املصور ( للوصول إلى املعرفة التجريبية و الحقيقة الوحيدة الخالق او 

ار  لطيف الخبير )ال ه  ع 
 
ع   ف ض  و    ا و 

ْ
 يمل

 
ان

 
بما أن رفع السماء شيئ عظيم جدا، السيما لو بيناه بنظرية  (.ز

اء، فكأن الحالة النفسية تتراكم فى أعلى الدرجة حتى قام به بعض العلم )إنفجار كبير( كماعلمية 

صور العدل الخالق البارئ املهللا  يرى هناك حضور اليستطيع املتعلم اإللتفات الى شيئ ما إال ان 

 هللا نفسه ضميرا مستتيرا.  –رفع و وضع  -حيث أن الفاعل ل يرلخباف اللطي

تدرج من املعرفة ، املتقنة تعلم تبين عملية التعلم وخطواتههذه اآليات من مادة التعليم وال

هما لبارئ العظيم. ماخالق لة وإلى شهود اإلى املعانى التجريديواملظاهر الكونية املرئية  التجريبية

من نتائجه واملتعلم  الحميد فزيادة القرب بين املعلمإلى شهود العزيز  متعللة اتراكمت عملي

 إلى أسلوب املتكلم واملخاطب ))علمه( الغائب من أسلوب اإلنتقال املنشودة. و 
 

ال
 
ْوا أ

 
غ
ْ
ط

 
ي ت ان   ف 

 
يز  

ْ
 امل

وا( 8) يم  ق 
 
أ   و 

 
ْزن و 

ْ
ْسط  ب   ال ق 

ْ
 و   ال

 
وا ال ر  ْخس    ت 

 
يز  

ْ
 امل

 
عور وتزايد القرب بين لشم اكترا بعد( يحدث ان

 )فهذه اآليات  الطرفين.
 

ال
 
ْوا أ

 
غ
ْ
ط

 
ي ت ان   ف 

 
يز  

ْ
ق  ( 8) امل

 
أ واو    يم 

 
ْزن و 

ْ
ْسط   ال ق 

ْ
ال   ب 

 
ال وا و  ر  ْخس    ت 

 
ان

 
يز  

ْ
اتت  (امل

ه  ) تاآلياملسرد فى بمنزلة الغاية والغرض والهدف من التعليم والتعلم ا م 
 
ل   ع 

 
ان ي  ب 

ْ
ْمس  ( 4) ال

 
 الش

 او  
 
ق
ْ
ر  ل اٍن  م  ْسب  ح  ْجم  ( 5) ب  الن  ر   و  ج 

 
الش ان   و 

 
د ْسج    الغاية من اآلية ". (6) ي 

 
ال
 
ْوا أ

 
غ
ْ
ط

 
ي ت ان   ف 

 
يز  

ْ
" والغرض امل

وا من اآلية " يم  ق 
 
أ   و 

 
ْزن و 

ْ
ْسط   ال ق 

ْ
ال   " والهدف املثالى من "ب 

 
ال ْخ  و  ر  ت     واس 

ْ
 امل

 
 يز

 
 ". ان

مع لطف على سبيل توظيف املوارد اإلرشاد  ليةعم وأن التعليم هتفسير تبين من هذا ال

ملية املالحظة والكشف والتجريب التى قام علم عوالت .التعلمب ليستقل املتعلم ميةالتعلوالوسائل 

 فى واقع حياته. كيبها وتحقيقهابها املتعلم بإرشاد املعلم ليستقل املتعلم فى كشف املعرفة والقيم وتر 

ال ينقصها تبين أن عملية التعلم املنبثقة من القرآن الكريم لتعلم ة لائينالنظرية الببة إلى وبالنس

ية بل ولها فضل عليها من تكاملها بين المور التجريبية والمر لبنائرية اشيئ مما عليه النظ

ر يئا أخيمان شحتى ال يصير اإل  ي أعلى الحقائقالتجريجية ويجعل الحقيقة الغائبة الحد الصمد ه

 اة.لحيامن العلم و 
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داود سليمان بن  ألبياملراسيل  كتابهد بن املسيب في عيأشهر األحاديث املرسلة لس

(اومدى حجيته ه275)ت األشعث السجستاني  

 

 إبراهيم الطيب عبد السالم السمر
Phone: 081234499507 wa: 089682984692 

Email: Ibrahimalasmar95@gmail.com 
 

 ملكانتهفي علم أصو  حثأهمية البمن راسة لدتنطلق هذه ا امللخص
ً
وعظم  ،وشرف الخوض فيه ،ل الحديث نظرا

في اإلسالم املنزلة العظيمة وله له حديث الشريف فال ،واستخراج فوائده ،النفع الحاصل منه في تطوير نظرياته

ملصدر ا بأنه ،صور والدهور لععلى مر ا ،ماتفق فقهاء المة وكل أفرادها عاملهم وحتى جاهلهفقد  ،املكانة الرفيعة

 -13) عند التابعي سعيد بن املسيب ةاملرسل أهم الحاديث وحصر وقد ركزت الدراسة على تناول  ،لثاني للتشريعا

، وكان أعظم الحديث أشهر الحاديث املرسلة عن سعيد بن املسيب وتخريجها من كتبمعرفة  بهدف( ه94

في كتابه املراسيل وهو من كتب  ه(275)ت الشعث السجستانين أبو داود سليمان ب ما دونه الكتب في ذلك

إنه كتاب هو  ،والحجة في اختيار هذا الكتاب دون غيره ،الحديث املشهورة في هذا الفن من فنون علم الحديث

صحها وقام على اختيار أ صاحب الكتاب رحمه هللا حرص إن ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى شامل للمراسيل

ف في الحاديث املرسلة وفي جمعها الكثير من  أنه في نهاية البحث صةخال الوتشير ، نيفهاتصو  بتخريجها
 
قد أل

ْستاني، الذي أورد ) وقد كاناملؤلفات  ج   31أشهرها على اإلطالق كتاب املراسيل لبي داود الس  
ً
 مرسال

ً
( حديثا

 وعددها كاملة ومنا وقد وزعت على عشرين  ،يد بن املسيبلسع
ً
 أخرى  مابابا

ً
سعيد بن التابعي  ا عنلهك ،له طرقا

ولبعض هذه  ،والخالق وقد اشتملت على عدة أسانيد ووزعت على أبواب كان أغلبها في الفقه واملعامالت ،املسيب

 .تقويها في كتب الحديثكما لها أسانيد أخرى لفة املخت رى بطبيعة الحال في كتب الحاديثالحاديث تخريجات أخ

 

داود سليمان بن الشعث  لبياملراسيل  في كتاباملسيب سلة لسعيد بن ر الحاديث امل :يسيةرئالكلمات ال

 (.ه275)ت السجستاني
 

 املقدمة

 ة منه نفيسةه وسلم والتماس ولو لؤلؤ بر البحث والغوص في حديث خير البشر صلى هللا علييعت  

هده الداني رةلو قطة وتذوق و دان
 
ين اله الذرجث في والبح،حكامهأ كمته ومعرفةومشاهدة ح،من ش

رء بعد امل خير ما يشتغل به وا لنا تلك الثروة الهائلة ذات القيمة العلمية والحضارية العالية هونقل

ة نابعة  م 
 
 ي حتى سمىالمي ديننا اإلسمن أصل أصيل وركن ثابت فكتاب هللا عز وجل وهذه املسل

 كما  لىاملو 
ً
ْج (: لىفي قوله تعاكالم خاتم البشر وحيا الن   م  إ  و 

 
ى ذ و  ا ض  ا ه  ا *م  م  ى*و  و 

 
ا غ م  ْم و 

 
ك ب  اح  ل  ص 
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ْن ه   ى *إ 
و  ه 

ْ
ن  ال

ق  ع  ْنط  ال ي   إ 
و و  ْحٌي ي  ىو  ول  (.وقال عز وجل: 36)ح  س  م  الر 

 
اك

 
ا آت م   و 

 
اك ه  ا ن  م  وه  و 

 
ذ خ 

 
ْنه  ف ْم ع 

 
 
وا و  انْ ف ه  ق  ت  د  و ات 

 
  ش

 
ن  اَّلل  إ 

 ا اَّلل  
 
ق ع 

ْ
 .37)ب  ايد  ال

، وأعظمهر  ديث النبوي  لحفإن علم ا  
ً
عدُّ من أجل  العلوم اإلسالمية منزلة  ي 

ً
 ودراية

ً
 واية

ً
ا شأنا

، بل هو أو 
ً
ها على اإلطالق بعد العلم بكتابه العزيزمكانة

 
طريق الذي هو أصل  الدين ومنبع ال جل

به  اءهتم  العلملحديث اا طوي عليها علموالفائدة الكبيرة التي ين العظيمةة ، ولألهميماملستقي

 و 
ً
عدُّ وال حقديما

 
فاٍت كثيرة ال ت صن  ، وكتبوا فيه م 

ً
ْحص ى، وأشديثا اية به يته وضرورة العنادوا بأهمت 

، "فعل في مقدمة شرح ألفيته 38(هـ806ت)وفي هذا الصدد قال الحافظ العراقي  الحديث  موبعد 

ع  طيخ
ْ
ه، عليه مدار ر وق عر و  أكثر الحكام،ه، كبير نفع  د   حرام، ولهلهالف الحالل و به ي  اصطالح ال ب 

ب إلى تقديم العن د 
الب من فهمه، فلهذا ن 

 
 .39اية بكتاٍب في علمه"للط

 ءعة اتفق فقهالعظيمة وله هذه املكانة الرفين للحديث الشريف في اإلسالم هذه املنزلة اول 

ي للتشريع اناملصدر الثر بأنه هو ر العصور والدعاملهم وحتى جاهلهم على م أفرادهال المة وك

د ومنجم ال ينضب لحسن يح السنة موطن رحب للعلم والتشريع ومنبع ال يغور للفهم واإلرشاحفص

ر مامه بتلبية أوسلم هي تلك التي نتجت من قي وأحاديث املصطفى صلى هللا عليه،خلق السلوكالت

 وله عز ق ربه بعد
ً
نْ ( له: وجل في القرآن الكريم أمرا

 
أ  ز  و 

ْ
ا إ  ل
 
ْيك  الن

 
  ل

 
ب  ذ ت  ر  ل 
ْ
  ك

ْم ي  ْيه 
 
ل  إ 

 ل 
ز  ا ن  اس  م  لن   ل 

 
ن

 
 
ك

 
ف
 
ت ْم ي  ه 

 
ل ع 

 
ل  و 

 
ون ن في سنته ما قاله هللا له فالنبي صلى هللا .40)ر  وما في كالمه من اآليات  عليه وسلم بي 

  .حيحم الصلعالنبوي اشتغال باته، فاالشتغال بالحديث الوتقرير  لهاله وأفعاو لة بينها بأقاملجم

 لجليل سعيدراث الخالد عبر العصور ومر الدهور الذي خلفه لنا التابعي احث أن التالباي رأ  

ويعلم الباحث أن تناول كل  ،س عليه ورض ي هللا عنه هو جدير بأن يدر بن املسيب رحمة هللا

مكن بلوغ ي وال ،للباحث جهده ويقصر ،ابعي أمر يبعد حدهعن هذا الت الصحيحة اديث املرسلةالح

                                                                 
 .4 -1: 62 ،النجم - 36
 .7: 95 ،حشرلا - 37
الصل، زناني الرا إبراهيم، الكردي الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن الفضل زين الدين عبدالحافظ أبو  - 38

ة منها كتاب املراسيل، توفي في فات كثير مؤل ديب لهافي محدث وحافظ وفقيه وأصولي وأر الشافعي ويعرف بالعصري، راني، املهامل

لعلم )بيروت: دار ا العالم للزركليفارس، الزركلي،  د بن محمد بن علي بنلدين بن محمو ا ئة. خيروثمانما ة سنة ستاهر الق

 .3،344، جم(2002للماليين، 
وماهر ياسين فحل )بيروت: دار  ف الهميميطعبد الل ، تحقيق:التبصرة والتذكرة ،اقيدين عبد الرحيم العر زين الو الفضل بأ - 39

 . 97، 1م( ج2002، 1ط،لعلميةب االكت
 .44: 73 ،النحل - 40
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 من الباحث بأ حيث ال يجد له ،غايته
ً
كله ن ما يدرك مساحة في هذه الدراسة املحدودة ولكن إيمانا

سهله هللا  هذا املسلك الوعر وال سهل إال ما نه يتوكل على هللا في خوضإف ،جهد املقلال يترك كله وب

 نيالشعث السجستا نبن أبو داود سليماهر الحاديث التي أوردها يتناول أش نبأ ،عالىت

فنون علم  كتابه املراسيل وهو من كتب الحديث املشهورة في هذا الفن منفي  41ه(275)ت

 الحديث.

 ي اختيار هذا الكتاب دون غيره إنه كوالحجة ف  
ً
، ثانيا

ً
إن صاحب  تاب شامل للمراسيل هذا أوال

ني تامن أدلة أن الك كلذ خريجها ويكفي فيلى اختيار أصحها وقام بتهللا حرص ع حمهتاب ر كال

اسيل لبن كتاب املر  وعدد أشهر املصنفات في الحديث املرسل جعل هذا الكتاب أيعندما ذكر 

 .42وعلى رأس القائمة داوود أولها

 في ق رحمه هللا 43م(2016)ت ذلك شعيب االرناؤوطويشهد ل  
ً
مته على هذا يا مقدثناائال

لتأليف فيما يفرده أحد با لمظيم في بابه ب عاتك وهواب أبي داوود "لكتاب وهو الذي حقق كتا

 وأربعين وخم
ً
البها مما صح مرسل مرتبة على البواب وغ س مئة حديثأعلم ضم بين دفتيه أربعا

 يفته منها إال يه ولمإل لتي انتهتوأغلب الظن أنه أدرج فيه معظم املراسيل ا أسناده إلى مرسله

. وعليه 44ن الئمة"موضع اتفاق بية في علوم السنته ر ئدااع ه وإتقانه واتساليسير فإن حفظ مصنف

 هي موزعة علىأشهر أحاديث سعيد بن املسيب كما وحصر فإن هذا الفصل الول يهتم بسرد 

 رها من فروع الشريعة.أبواب الفقه وغي

 حمد بن حنبلن اتباع إمام مذهبه أفهو لم يخرج ع ملرسلفي ا( ه275ت)وعن رأي أبو داوود   

 والضعقبول الحديث ال يف( ه241)ت
ً
 وقد صرح بذلك أبوداود يف عموما

ً
حديث املرسل خصوصا

يس بمتصل وهو حاديث في كتاب السنن ما لسالته لهل مكة حيث قال :" وإن من ال في ر  نفسه

متصل وقد قال أبو  ث على معنى أنهالحديأهل امة عند مرسل ومدلس إذا لم توجد الصحاح ع

                                                                 
 اثنتينولد سنة  صاحب السنن ستانيالسجببن بشير الزدي  ام الثبت سيد الحفاظ سليمان بن االشعث بن إسحاقاإلم - 41

 .292-290 ،2، جطبقات علماء الحديثالصالحي،  ومئتين. خمس وسبعينعصره بال مدافعة، توفي سنة  في ومئتين إمام الحديث
 .64ت(،  -علمية، د)بيروت: دار الكتب ال مشهور كتب السنة املشرفة الة املستطرفة لبيانالرسلكتاني، بن جعفر امحمد  - 42
ولد في  ت بهار  م واستق9261الصل، هاجرت إلى دمشق سنة ة سبه من أسرة ألباني  نحدر نرنؤوط، يبن محرم ال  شعيب - 43

  كوفحي، براهيم اللكتب. إلالتحقيق ر بم اشته1928مدينة دمشق سنة 
جوانب من سيرته وجهوده في ث شعيب الرنؤوط، املحد 

راث
ُّ
 .15-12م(، 2002ة الولى، عالطب ان،: دار البشير بعم  )عمان تحقيق الت

 .6،(م1988اؤوط )بيروت، مؤسسة الرسالة، ب االرني، تحقيق شعاملراسيلالشعث السجستاني،  بن أبو داود سليمان - 44
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جد املسند فاملرسل يحتج به وليس هو يو  املرسل ولمر مسند غي لم يكن اذفإاملرسل وود في شأن دا

 .45لقوةفي ا مثل املتصل

 سعيد بن املسيب عي التعريف بالتاب :الول الفصل  

لها البحث فقد خصص  هذا مدار يهاي عللهمية شخصية التابعي الجليل سعيد بن املسيب والت  

دث الذي عرف م واملحالعالي ابعحياة هذا الت لصييعرض فيه تفا الخاص لهذا الفصالباحث 

رسال في الحديث يذكر اسم سعيد بن املسيب إال وتذكر معه صفة اإل باإلرسال في الحديث فال يكاد 

 ف. الشري

: أسمه : 
ً
 أوال

ب القرش ي املد   سبعة لاء اعدود في زمرة الفقهلم ذائع الصيت، م( عه94 -13ني: )سعيد بن املسي 

د هللا وقد نظم محمد بن يوسف بن الخضر بن عب في عصر واحد، ةن كانوا باملدينيذالاملشهورين، 

 السابع قول أبي الزناد، فقال: " شهورين، واختار فياسمه في السبعة امل 46ه(684تالحلبي الحنفي )

قاسم سعيد  ةعرو  فخذهم : عبيد هللا ى عن الحق خارجه،ضيز قسمته أئمة فأال كل من ال يقتدي ب

ب من قريشمحمد  هوسمه وا. 47 سليمان خارجه كرأبو ب ران بن ومن بني عم،سعيد بن املسي 

ائذ بن عمران بن مخزوم أمه وهب بن عمرو بن ع مخزوم ونسبه: سعيد بن املسيب بن حزن بن أبي

كوان ذبن  رة بن هالل بن فالحة بن الوقص بن مارية بن جبن أميأم سعيد بنت عثمان بن حكيم 

 .48ن خصفة بن قيس عيالن يكنى أبا محمدبن عكرمة ب ر و صبن سليم بن منة هثب بن ثعلبة بن

: والدته : 
ً
 ثانيا

 لوالدة سعيد بن املسيب: "ولد لسنتين مضتا  أعالم النبالءفي سير  49ه(748)تقال الذهبي   
ً
مؤرخا

 وع ان،موقد رأى عمر، وسمع عثة باملدينمضين منها عنه وقيل : لربع  رض ي هللاعمر  الفةمن خ
ً
، ليا

                                                                 
 .259-258 ،مل بهعيف وحكم العلحديث الضاخضير، لا - 45
يوسف  حمد بند هللا مبحفيد أبي ع الدينقطب  عبد هللا الحلبي محمد بن عبد هللا بن محمد بن يوسف بن الخضر بن -46

 مد راغبحتمائة. موس ودرس ومات سنة أربع وثمانين ،فنون  ذا الاضان فقيها فة تسع وأربعين وستمائة، وكلد سنقاض ي العسكر و 

د كمال )حلب سوريا: دار الشهباء النبالء بتاريخ حلب إعالملحلبي، الطباخ ا  .483 م(،1988القلم العربي، ، املحقق: محم 
 .571، شرح الفية الحديثغيث بفتح امل، ي السخاو  - 47

ية، بعة الثانالط،بةيض: دار طريا، تحقيق: أكرم ضياء العمري )البقاتالط ،فري لليثي العصخليفة بن خياط أبو عمر ا -48

 . 244م(، 1982
س صناعة شملعباء هذه اائم بأوالق سالم وفرد الدهرمام الحافظ محدث العصر وخاتمة الحفاظ ومؤرخ اإل الذهبي اإل  - 49

به هر ث وسبعين وستمائة وطلب الحديث فاشتثال  سنة ملقرئ، ولدد الركماني ثم الدمشقي ابن أحم ن أبو عبد هللا محمدالدي
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 با مثابت، وأ نوزيد ب
ً
وابن عباس، ومحمد بن مسلمة، وأم ، وعائشة وأبا هريرة، وس ى، وسعدا

 سواهم وق
ً
 .50من عمر"يل : إنه سمع سلمة، وخلقا

: نشأته : 
ً
 ثالثا

رع وتلقى العلم عب وفيها نشأ وتر محل سعيد بن املسي معليه وسل  صلى هللاكانت مدينة رسول هللا  

ة وفيها خير من وطئت مهبط الوحي ومركز الهداينور و ميالد الينة دكيف ال وهي م،افيه وبرز نجمه

 ص قدماه الرض والسماوات وأفضل خلق هللا
ً
حينها وال زالت  وكانت،لوات هللا وسالمه عليهجميعا

رة موطن العلماء يمن الحديث والس ذلك النصوص الصحيحةلما تشهد لى كهللا تعابفضل من 

قاصية من الرض يج فقهاء ساروا بعلمهم لبقاع ت بتخر اشتهر  دصلحاء وقل والالفض لومسكن أه

السة جالس العلماء وتلقي الفقه ومجه جوقة ومسعيد ابن املسيب حيث أثرت فيالتابعي ومنهم 

 ال كبارهم فيه فتخرج عا
ً
 أمن أهل زمانه، و ال يجاريه إال قلة و له غبار يشق ملا

ً
صبح ابن املسيب علما

 فيجوتا
ً
م بالخيرية وقال عنه عليه له الرسول صلى هللا عليه وسل ذي شهداني الثالقرن القمة  ا

ْير  الصالة والسالم: )
 
ت   خ

م 
 
ي يأ ْرن 

 
م   ق

 
ين   ث ذ 

 
مْ  ال ه  ون 

 
ل م   ي 

 
ين   ث ذ 

 
ون   ال

 
ل مْ ي  ا ه 
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ْدر ي  ف
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ر  أ
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رْ 
 
ه  ق ْين   ن 
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ْو  ق

 
  أ
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اث

ً
م   ث

 
ن   ث مْ عْ ب   إ 
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وْ  د

 
  ًماق

 
ون د  ه 

ْ
ش   ي 

 
ال   و 

 
ْست  ي 

 
ون د  ه 

ْ
  ش

 
ون ون  خ  ي    و 

 
ال   و 

 
ون ن  م 

 
ْؤت   ي 

 
ون ر 

 
ْنذ ي    و 

 
ال  و 

 ي  
 
ون ر   ف  ه 

ْ
ظ ي  مْ  و  يه  ن  ال ف  م   .51(س  

 ملراسيل وبمنهجهاحب كتاب بصا التعريف :الفصل الثاني

مـرو بـن بن ع بن شداد بن بشير إسحاقث بن عظ أبي داود سليمان بن الشحافهو اإلمام ال  

الن بن بن كه جستاني والزدي نسبة إلى أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيـدعمران الزدي الس

ة سن ودوقد ولد أبو دا،ندالس   ليمد متاخم إلقفأما سجستان فهو نسبة إلى إقليم صغير منفر ،سبأ

 .52 مائتين هجريةو عين خمس وسبال سنة و في السادس عشر من ش وتوفي نينمائتين واث

كبار ن عن شماله: "كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه مه( 748 )تي ومما قاله الذهب  

وسأله عن ، ةمجلسه مد زماإلمام أحمد، ال الفقهاء، فكتابه يدل على ذلك وهو من نجباء أصحاب 

                                                                                                                                                                                              
)بيروت:  الحفاظطبقات الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، بدمشق. عبد  سبعمائةان وأربعين و في سنة ثماجم، تور وبالت

 .522-521ه(، 1403 ،علميةكتب الار الد
  .218، 4، جءم النبالسير أعال الذهبي،  - 50
 .8، ةشرح صحيح البخاري، كتاب فضل الصحابي ر البا فتحقالني، العس - 51

، يطول  مته كثيرةادر ترجصم - 52
ً
لذلك أكتفى الباحث بأخذ ملخص الترجمة من رسالة يصعب حصرها و ذكرها و جدا

 رسالةث السنن" )سجستاني في تعليل أحاديداود ال ة، "منهج اإلمام أبيي سالمبد الهادعيهاب يوسف طالب إحث الماجستير وهي للبا

 .8م(، 2010ية، عاملجستير : جامعة العلوم اإلسالمية الما
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وعن لها التسليم و سنة تباع اللف في اسع والصول وكان على مذهب الالفرو  سائل فيق املئدقا

ن علقمة كاعبد هللا بن مسعود يشبه بالنبي صلى هللا عليه وسلم في هديه ودله و علقمة، قال : كان 

اتبع رحمه هللا د قملراسيل فا د في تصنيف كتابأما عن منهج أبي داو  .53يشبه بعبد هللا في ذلك"

 الي:نهج التامل

 ( ح580ه بلغ مجموعها )بسندها كلها جأخر  ابه هذاة في كتلمع أبو داود عدة أحاديث مرسج -1
ً
ديثا

.
ً
 مرسال

رة، كتاب الصالة، كتاب الصوم .... هارتب أحاديث كتابه الترتيب الفقهي املعتاد: كتاب الط -2

دة كل باب ععدة أبواب، وتحت  ابتتحت كل ك ضععمة ثم الدب وو وهكذا إلى كتاب الط

 ديث.أحا

شث يل حدق عقب كك بل عللم يكتفي رحمه هللا بذل -3 تلك  د لها الرحال ومن جملةبفوائد ي 

قعة في اإلسناد ويذكر الجرج واالفوائد: الترجيح بين املسند واملرسل و تبيين بعض الخطاء ال

 ث.أو التعديل في بعض الحادي

سيل اكتاب املر باملسيب والواردة يد بن رسلها سعالحاديث التي أ :اتنعرض البيا: الفصل الثالث

 اوودي دلب

ة التي من طريق إرسال سعيد املسيب فكانت نتائج ذلك كما ر الحاديث املرسلالباحث بحصم اق  

 يلي:

 الصالة :ن باب م -1

أخبرني  ابشهعن ابن  ثنا ابن وهب عن يونسحدثنا محمد بن سلمة املرادي حدنص الحديث : 
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  ."55)م  مل

 

 

 

                                                                 
 .216 -212، 13، جبالءسير أعالم الن، هبيالذ - 53
ج  أبو دا -54  .80، املراسيل، يْستانود الس  
  . 28: 9، التوبة - 55

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?bk_no=60&ID=1846&idfrom=1961&idto=1962&bookid=60&startno=1
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?bk_no=60&ID=1846&idfrom=1961&idto=1962&bookid=60&startno=1
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?bk_no=60&ID=1846&idfrom=1961&idto=1962&bookid=60&startno=1


 
 

 

 
﴿43﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

 ذانء في اآل ما جا -2

 وغيره، عن ابن حرملة وليد، عن أبي عمرو ، حدثنا الري أبي الحوا نأحمد با حدثن نص الحديث :
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ن  الن 
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  الرُّ ي 
 
وع  .56«ج 

  القراءةباب في  -3

ذ بن عبد ن معاحدثنا زياد بن أيوب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا سعد بن سعيد، عحديث : نص ال

: ال 
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  ول

 
ذ إ   ا ز  ب 

ْ
 ل

 
ْت، ث

 
ي ز ل  ف 

ام 
 
ان  م  ق

 
االث ه  اد  ع 

 
أ
 
، ف ة 

 . 57«ي 

   باب ما جاء في الصائم يصيب أهله -4

عن  حبيب جرير، عن العمش، عن طلق ابن حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ديث :نص الح

 سعيد بن 
 
اء  املسيب، ق : ج  لٌ ال  ج  ى هللا  ع   ر 

 
ل   ص 

ي  ب 
ى الن 

 
ل   إ 

 
 ْيه  و  ل

 
ل  س 

 
 م  ف
 
ا ر  ق : ي    س  ال 

 
ى ول  اَّلل

 
ل ْت ع  ع 

 
ق  و 

ح  
ْ
 ال

 
اق س 

 
، ف

 
ان ض  م  ي ر  ي ف  ت 

 
أ  اْمر 

 
: ف ال 

 
 ق

 
يث  د 

 
ش  ع 

 
ة ْمس 

 
يه  خ ٍل ف 

 
ت
ْ
ك م  ى ب 

 
ت
 
 أ

ون 
 
ك
 
ْمٍر ت

 
ْن ت اًعا م 

  ر  ص 
ت    س 

 
 ين

ْبعً  : ر  ال 
 
مْ »ا ق ع 

ْ
ط
 
أ
 
اف

 
ذ يًنا  ه  ْسك   م 

 
ين  

ت  ا ب  « س  : م  ال 
 
 يْ ق

 
 ال

 
يْ ن

 
ت ا ب   ه 

 
ْحو  أ

 
ٌد أ ا ج  ح  ن  :  م  ال 

 
ْيه  ق

 
ل ْمه  »إ  ع 

ْ
اط

 
ْب ف ه 

ْ
اذ

 
ف

ك  
 
ْهل

 
أ  و 

 
ْنت

 
 . 58«أ

 

يب، املس عن سعيد بن بد هللا الخراسانيحدثنا القعنبي، عن مالك، عن عطاء بن ع نص الحديث :

ه   ن 
 
: ج  أ ال 

 
ْعر  ق

 
يٌّ اء  أ ى هللا  اب 

 
ل   ص 

 
ول  اَّلل

س  ى ر 
 
ل يْ  ع  إ 

 
م  ه  و  ل

 
ل   ي  س 

 
ه  و  ْح ْضر ب  ن ك  ر 

 
ل : ه  ول  ق  ي  ه  و  ْعر 

 
 ش

 
ف ت 

ْ
ن ي 

ال  ر  
 
ق
 
، ف د  ْبع 

 ْ
  ص  ال

 
ول  اَّلل : س  م 

 
ل س  ْيه  و 

 
ل ى هللا  ع 

 
م  »ل ك  و  ل 

 
ْبت  ا«ا ذ ص 

 
: أ ال 

 
 ، ق

 
أ يْمر  م   ت  ي ر   و  ف 

 
ان ائ  ض 

ا ص 
 
ن
 
ٌم أ

 
 
ق
 
ى هللا  ف

 
ل   ص 

 
ول  اَّلل س  ْيه  ع   ال  ر 

 
س  ل م   و 

 
 »: ل

 
ْست

 
ْل ت  ط  ه 

 
 يع  أ

ً
ة ب 

 
ق  ر 

ق  ْعت 
 
: «ْن ت ال 

 
، ق

 
: ال ال 

 
ط  »، ق

 
ْست

 
ْل ت ه 

 
يع  ف

ي   ْهد 
ْن ت 

 
  أ

ً
ة
 
ن
 
د  «ب 

 
: " ف ال 

 
، ق

 
: ال ال 

 
يُّ ص  ، ق ب 

ي  الن  ت 
 
أ
 
ْس ف ىاْجل 

 
يْ هللا   ل

 
ل س   ع  ر  ه  و  ع   ب 

م 
 
يل : ٍق ف  ال 

 
ق
 
ْمٌر ف

 
 »ه  ت

ْ
ذ خ 

 
 
ا ف

 
ذ ص  ه 

 
ْق ت ه  د   «  ب 

 
ق
 
س  ال  ف ا ر    و : ي 

 
: ل  اَّلل ال 

 
ي، ق  

ن   م 
ج  ْحو 

 
ٌد أ ح 

 
ا أ وْ » م  ْم ي  ص  ه  و 

ْ
ل
 
 ك

 
ا أ  م 

 
ان

 
ك  ًما م 

 
ْبت ال  « ص 

 
ق

                                                                 
ْستاني،ود الس   اأبو د -56  48، املراسيل ج 
 .93نفس املرجع،  -57
 .125نفس املرجع،  -58
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ط : ع  ال 

 
ٌك: ق ال 

 م 
 ْ
 ْبن  امل

 
يد ع 

ت  س 
ْ
ل
 
أ ب  س  اٌء: س   

ْم ف  ي 
 
ك   ك ل 

 
ق  ي ذ

ر  ع 
ْ
ن  ا  ال ْمس  م 

 
 خ

 
ْين ا ب  : م  ال 

 
ْمر  ق

 لت 
 
ر  ة

 
ش  ع 

ا ىًعا إ  ص 
 
ين   ل ر 

ْ
ش  .59،60اًعاص   ع 

ل بن هشام، حدث نص الحديث : اء عن الا إسماعيل، عن خانحدثنا مؤم 
 
قاسم بن عاصم، لد الحذ

:سانيالخراسيب : حديثا حدثناه عنك عطاء قال : قلت لسعيد بن امل ال 
 
و   ، ق ا ه  : م  ت 

ْ
ل
 
 ، ق

 
ي ال ي ف  ذ 

ي ه  ف  ت 
 
أ ى اْمر 

 
ل ع  ع 

 
ق  ر   و 

 
ان ض  ام 

 
: ، ق تْ ل  ب  ع 

 
ق و  ه   ٍة ق  ر 

 
ٌن أ

 
ال

 
ك  ف ل 

 
ا ذ م  ن  اٌء إ 

 
ط ب  ع 

 
ذ

 
: ك ال 

 
  -ْدٌي، ق

 
أ ى و 

 
ل  إ 

ار 
 
ش

 
ْ
ن ه  م  ه  ف   -ز ل  ت 

 
أ ى اْمر 

 
ل ع  ع 

 
ق ي  و  ب 

ى الن 
 
ت
 
أ
 
 ف

 
ان ض  م  ى ص  ي ر 

 
ْيه  هللا  ع   ل

 
 ل

 
م  ف

 
ل س  :و  ال 

 
ْيءٍ » ق

 
ْن ش   م 

 
ك

 
ْند ْل ع 

ا«ه 
 
:، ق  ل 

 ،
 

:ال ال 
 
ال  «ْس ل  اْج » ق

 
ي  : ، ق ت 

 
أ
 
اف

 
ا، ق ْنه  ْحٌو م 

 
ْو ن

 
اًعا أ  ص 

 
ون ر 

ْ
ش يه  ع  ٍق ف  ر  ع  :  ب  ْق ب  »ل 

د  ص 
 
ات

 
ذ : « ه  ال 

 
ق

ْحس  
 
أ
 
: ف يل  اع 

ْسم  ْه إ 
 
ا ل 

: م  ال 
 
ًدا ق ال 

 
ي ب  خ ْن ل  اٍم  م  ع 

 
:ط ال 

 
مْ » ، ق ع 

ْ
ط
 
أ
 
ْه ف

 
ك  ه  أ

 
 .61«ل

 باب في زكاة الفطر -5

ليث، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن عبد هللا بن اليد، حدثنا سع بة بنا قتيحدثن :ديثنص الح

و قسيط عن سعيد بن امل س   ر 
ن 
 
ْيه  و  سيب، أ

 
ل ى هللا  ع 

 
ل   ص 

 
م  ل  اَّلل

 
ل ف  »س 

ْ
 ال

 
اة

 
ك
 
ض  ز ر 

 
ر  ف

ْ
د  ط ْن ْين  م  م 

ْمٍح 
 
 .62«ق

افر مسيعني ابن  –د ن خالحمن بد الر بن عثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عحد ديث:نص الح

–   
 

ول  اَّلل س  ض  ر  ر 
 
: ف ال 

 
ى هللا  ع  عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب، ق

 
ل ر   ص 

ْ
ط ف 

ْ
 ال

 
اة

 
ك
 
م  ز

 
ل س  ْيه  و 

 
ل

ٍة 
 
ْنط ْن ح  ْين  م  د   .63م 

ن  عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب ع   ن عقيل،نا الليث، عبة، أخبر دثنا قتيحث: الحدينص 

ب  ا
  لن 

 ي 
 
ل يْ ى هللا  ص 

 
ل اه  ه   ع 

 
ْعن م   ب 

م 
 
ل س   . 64 و 

ل  عن عقيل، عن ابن  حدثنا قتيبة، أخبرنا الليث،نص الحديث : 
ْ
ث م  شهاب عن سعيد بن املسيب ب 

ل  
 
ى هللا  ذ

 
ل   ص 

ي  ب 
ن  الن 

يْ  ع  ك  ع 
 
س  ل م  ه  و 

 
 .65ل

                                                                 
 .126نفس املرجع،  -59
يان ة زايد بن سلطان آل نهارات: مؤسسظمي )أبو ظبي، اإلمى العحمد مصطفم، تحقيق: أاملوط ،مالكمالك بن أنس بن  -60
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ْستاني، داود الس    أبو -61  .126، سيلاملراج 
 .136فس املرجع، ن -62
 .137نفس املرجع،  -63
 .137ملرجع، نفس ا - 64
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فصة، عن ي حبن أبمحمد ، عن ديزيبد هللا بن الجراح، حدثنا حماد بن حدثنا عنص الحديث: 

يْ زهال
 
ل ى هللا  ع 

 
ل يُّ ص  ب 

ر  الن  م 
 
: أ ال 

 
ز  ري عن سعيد بن املسيب، ق  ب 

م 
 
ل س  اه  ه  و 

 
ْعن م  ر  ب 

ْ
ط ف 

ْ
اة  ال

 
 .66ك

عن  لشيبانيبد الخالق احدثنا ع بن يزيد،ماد ثنا ححدثنا محمد بن عبيد، حدلحديث: نص ا

ت  
 
ان
 
: ك ال 

 
 ل اسعيد بن املسيب، ق

 
د  ص 

 
ة
 
ىق

 
ل و ع   ع  س   ر 

 
ر   ل  ْهد م  ع  ٍر و 

ْ
ك ي ب  ب 

 
أ م  و 

 
ل س  ْيه  و 

 
ل ى هللا  ع 

 
ل   ص 

 
اَّلل

ْن  اٍع م 
 ص 

 
ْصف ا ن  و  : ر  د  او  و د  ب 

 
ال  أ

 
ْمٍح. ق

 
 ق

 ْ
ر  ْبن  امل

ْ
ش ب 

، و 
 
ة ْعب 

 
 ه  ش

 
ل  ف

ْن ع  ض    ع 
ْ
ق  م  ْبد  ال ال 
 
ه  خ

 
ل
ْ
 .67ث

الحارث، يعني ابن ن ، أخبرهم عياضبن ع ن أنسكي، أانطحدثنا نصر بن عاصم ال نص الحديث: 

س  
 ْ
 ْبن  امل

 
يد ع 

ت  س 
ْ
ل
 
أ : س  ال 

 
ى عبد الرحمن، ق

 
ل ْل ع  ب  ه   

 ي 
 
ك
 
ْرث  ز ح 

ْ
ال  ال م  ع  اء  و 

ع   
ْم،الر  ع 

 
: ن ال 

 
؟ ق ر 

ْ
ط ف 

ْ
 ال

 
 اة

ن   اإ    م 
 
ي  ز  ه 

ْ
 ال

 
اة

 
، ك ر 

ْ
ط  »ف 

 
ر  ر  أ يْ م 

 
ل ى هللا  ع 

 
ل   ص 

 
ول  اَّلل   ه  س 

 
ل س  ْخ م  و  إ  ن  ر  ب 

ا ع  ه     اج 
ر  ح 

ْ
ال ير  و  ب 

 
ك
ْ
ال ير  و  غ 

الص 

م   ع  اء  و 
ع   
الر  ْبد  و 

ع 
ْ
ال ْرث  و  ح 

ْ
 .68عمال الحرثو « ال  ال

 باب في الحج -6

ن ة عن سعيد بابن حرملعيد، عن بن سيحي  حدثنا أحمد بن حنبل، حدثناث : نص الحدي

ول  املسي س  ال  ر 
 
: ق ول  ق    ص  ب، ي 

 
 اَّلل

 
 ى هللا  ل

 
ل م   و  ْيه   ع 

 
ل ...»: س  ب 

ْ
ئ  
 
ْحر م  الذ

 ْ
ل  امل ْقت   . 69وذكر الحديث« ي 

 باب في القسامة -7

ر  بن م موس ى بن إسماعيل، حدثنا عمران حدثنانص الحديث:  ْخب 
 
ي حمد بن سعيد بن املسيب، أ ن 

ب  
 
م  أ ح  يٍد، ع  د  ْبن  ي م  ع 

ب   س 
 
: ْن أ ال 

 
، ق س  »يه   ر 

ن  م 
  ض 

 
ى  ص  ول  اَّلل

 
 ع  هللا  ل

 
س  ْيه  ل   و 

 
ي ل ا ف 

ي 
 
ق
 
ت
ْ
ْين  ال ي  ق 

 
ت
ْ
ل ل  م 

 
م  ك

ه   ْين  ا ب   م 
 
ث

 
د اٍل ح 

 
ت ر  ق 

 
ا اْعت

 
ذ ا إ 

 م 
 
ة
 
ن  
ي  ب 
ْ
ت  ال ام 

 
ْو ق

 
ا أ

 
ا« ف

 
 ق

 
ذ ى ه  و  ر  : و  د  او  و د  ب 

 
 ل  أ

ْ
ب  ا ال
 
 خ

 ْ
ب  ر  امل ل 

 
ي  ط ب 

 
ْبن  أ

اع   د   و 
 
ف وس  س  ْبن  ي 

 
ون ي  ، و 

 
ن  ابْ ة

  ن  ، ع 
 ْ
ب  امل  

ي  م   ْن ، ع  س 
ْ
ث  اع 

 
ْده  ن ْسن 

ْم ي 
 
ل ه  و 

 
ْول

 
، ق

 
ان ف   .70 ْبن  ع 

 باب في املفلس -8

هر، حدثني يحيى بن حمزة سالم بن عتيق الدمشقي، حدثنا أبو مسحدثنا عبد ال حديث:نص ال

ْن بيدي، عوليد الز ن الحمد بحدثني م ين الزهري ع  ع 
ول  د  ْبن   س  س   ر 

ن 
 
، أ ب   

ي  س 
 ْ
   امل

 
ى اَّلل

 
ل ْيه   هللا   ص 

 
ل  ع 

م  
 
ل س  ت  »و   

ي 
 ْ
امل   ب 

ي  ح 
ْ
ْيع  ال

ْن ب  ى ع  ه 
 
 .71«ن

                                                                 
 .137 ،س املرجعفن - 66
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 .138،املرجع نفس - 68
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  مالك، عن زيد بن أسلم عن سعيد بن ا حدثنا القعنبي، عن نص الحديث :
 

ول  اَّلل س   ر 
ن 
 
ملسيب، أ

ىص  
 
يْ هللا   ل

 
ل س   ع  م  ه  و 

 
ه  »ل

 
ْن ن ْيع  اى ع 

ان  ب  و  ي  ح 
ْ
ال ْحم  ب 

 
 .72«لل

 ي الرهنء فجا ما باب -9

عن  حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري  لحديث:ا نص

 
 
يْ ابن املسيب، أ

 
ل ى هللا  ع 

 
ل ي  ص  ب 

: ن  الن  ال 
 
م  ق

 
ل س   »ه  و 

 
ْغل  ي 

 
 « ْهن  لر  ق  اال

 
 ق

 
ت  ل

ْ
يْ ل

 
أ ر 
 
: أ  ه 

 
ك  ق

 
 ت

 
ك  ال

 
ق  ْول

 
ْغل  ي 

ه  
 
، أ ْهن  ج  و  الر  ول  ل  ي  الر  مْ : ق 

 
ْن ل :  إ  ال 

 
؟، ق ك 

 
ْهن  ل ا الر 

 
ذ ه 

 
ك  ف ال 

م   ب 
ك  مْ »آت  ع 

 
: « ن ال 

 
ْنه  ق ي ع  ن 

 
غ
 
ل ب  ه   و  ن 

 
ْعد  أ ب 

 : ال 
 
 »ق

 
ل ن  ه  ا إ  إ 

 
ذ قُّ ه  ْب ح  ه 

ْ
ذ ْم ي 

 
م  ك  ل  م  ا ه  ن 

ك 
 
  ل

ب  ،ْن ر  ْهن     الر 
 
ه  غ

 
ه  ل ه  ْنم  ْرم 

 
ْيه  غ

 
ل ع  :  نه قالد أعنه بع« و 

 .73له غنمه وعليه غرمه ،ذا إنما هلك من رب الرهنهيذهب حق لم هلك إن 

:  ابن أبي ذئب، عن الزهري عن سعيد بن حمد بن يونس، حدثناحدثنا أ نص الحديث: ال 
 
املسيب، ق

ول   س  ى ر 
ض  
 
  ق

 
ى هللا   ص  اَّلل

 
 ل

 
ل   ع 

 
ل س  : ْيه  و   »م 

 
 ال

 
ْغل   ي 

 
ه  غ ب  اح  ص   ل 

ْهن  ه  و  نْ ق  الر  ْيه  م 
 
ل رْ  ع 

 
ه  غ  .74«م 

 باب في التولية -10

سليمان بن بالل، ور بن سلمة، حدثنا حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، حدثنا منص نص الحديث:

يد  ْبن  عن ربيعة بن أبي عب ع 
: س  ال 

 
 د الرحمن، ق

 ْ
  امل

ي  ي س  يٍث ب  ف  د 
ه   ح  ع 

 
ْرف ن  ي 

 
أ
 
ى هللا  ع  ك

 
ل   ص 

ي  ب 
ى الن 

 
ل  إ 

يْ ه 
 
ه  ل

س   :و  م 
 
 » ل

 
س   ال

ْ
أ  ب  ب 

ْ
أ  ب 

 
ال ، و  ي  ْوف 

 
ْست ْن ي 

 
ْبل  أ

 
ام  ق

ع 
 
ي الط ة  ف 

ي  ْول 
ة  الت 

 
ال

 
ق  

ْ
اإل  ب 

  س 
 
ْست ْن ي 

 
ْبل  أ

 
ام  ق

ع 
 
ي الط  ف 

 
ال ، و  ي  ْوف 

ر  
 
الش  ب 

س 
ْ
أ ة  ب 

 
ي ك اف  ع 

 
بْ الط

 
ْس م  ق ْن ي 

 
ي  ل  أ ْوف 

 
 .75«ت

 باب في الطالق -11

، أخبرنا ابن جريج، قال : وقال داود بن أبي قبد الرزاا علح، حدثنامد بن صأح حدثنا نص الحديث:

ن  س  ،عاصم
 
ر  أ ْخب 

 
س  أ

 ْ
 ْبن  امل

 
يد ،ع 

ً
ة
 
أ ن  اْمر 

 
ه  أ ر  ْخب 

 
، أ ب   

  ي 
 
ت  ْبن  ق اب 

 
 ث

 
ْحت

 
ْت ت

 
ان
 
اْبن   ْيس  ك م 

 
  ش

 
ك  ٍس و 

 
ان

 
 
ق
 
ْصد

 
د  أ

ا ح  ه  ه  ب  ر  ض 
 
وًرا ف ي 

 
 غ

 
ان

 
ك ، و 

ً
ة
 
 يق

 
ر  ا ف س 
 
ا ك ه 

 
د ج  ي 

 
ت  اف ، لاء  ه 

 
ْته  ل

 
ك
 
ت
ْ
اش

 
م  ف

 
ل س  ْيه  و 

 
ل ى هللا  ع 

 
ل ي  ص  ب 

ن 

 
 
ق
 
دُّ ف ر 

 
ا أ

 
ن
 
ْت أ

 
 ال

 
ا ز ع 

 
د
 
، ف ه 

 
ت
 
يق د 

ْيه  ح 
 
ل :  إ  ال 

 
ق
 
ا ف ه  ر  »ْوج  ا ت  ه  ن   دُّ إ 

 
ل د  ع 

ك  ْيك  ح 
 
ت
 
: و  « يق ال 

 
ك  ق ل 

 
: ذ ال 

 
ي، ق ل 

مْ » ع 
 
 «ن

 
ْد ق

 
: ق ال 

 
اب  ، ق ت  ي 

ْ
ول   ل س     ر 

 
 اَّلل

 
: ، ق م 

 
ل س  ْيه  و 

 
ل ى هللا  ع 

 
ل يُّ ص  ب 

ي  »ال  الن  ه 
 
ا ف ب  ه 

ْ
 اذ

ٌ
ة
 
د اح  م  «و 

 
ْت ، ث ح 

 
ك
 
ن

                                                                 
 .167،رجعنفس امل - 72
 .171رجع،نفس امل - 73
 .172رجع، نفس امل -74
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ا ع 
ْ
 ال

 
ة اع 

 
 ر ف

ه 
 
ْعد ْت ب  اء  ج 

 
ا ف ه  ب  ر  ض 

 
، ف ر ي    م 

ْ
ث  ع 

 
ان  م 

 
ال

 
ق
 
  ف

 
 ْت: أ

ٌ
ة ا ر اد 

 
ْيه  ن

 
ل  ع 

 
ان  ف م 

ْ
ث اه  ع  ع 

 
د
 
، ف ه 

 
اق

 
د ب   ص 

 
، ق ل 

 
 
ق
 
 ف

ْ
ث  م  ال  ع 

ْ
: اذ  ه  ان 

ٌ
ة
 
د اح  ي  و  ه 

 
ا ف  .76ب 

  باب دية الذمي -12

حدثنا أبو معاوية، حدثنا ابن أبي  –أبو محمد  –يحيى حدثنا عبد هللا بن محمد بن  نص الحديث:

 ن سعيد بلزهري ععن ا ذئب،
 
 ن املسيب، ق

 
: ق ول  ال  س  س  ال  ر  ْيه  و 

 
ل ى هللا  ع 

 
ل   ص 

 
: اَّلل م 

 
 د  »ل

 
ة   ي 

ل 
 
ي  ك ذ 

ي ع  ٍد هْ ع   ارٍ ف 
 
ين  د 

 
ف

ْ
ل
 
ه  أ  .77«ْهد 

   اب ما جاء في الفرائض ال يرث قاتل عمدب -13

عن ابن أبي  –ابن محمد ي يعن –، حدثنا حجاج يس ى بن يونس الطرسوس يحدثنا ع الحديث: نص

ال  عيالزهري عن س ذئب، عن
 
 د بن املسيب، ق

 
ل يُّ ص  ب 

ال  الن 
 
ْيه  و  : ق

 
ل  ى هللا  ع 

 
ل : س   »م 

 
 ال

 
ر ث

  ي 
 
ل   ق

 
ْمٍد  ات ع 

 
 
 خ

 
ال ة  و 

ي   
ن  الد  ْيًئا م 

 
ٍإ ش

 
ر  « ط

ْهر يُّ ي 
: الزُّ ال 

 
ه  ق ْير 

 
ْن غ  م 

 
او  ث و د  ب 

 
ال  أ

 
ه  ا، ق ْحو 

 
ى ن و  : ر  ٌر  د  ْعم  ح  ْبن  م  ال  ص 

و 

ْيس  
 
 ك

 
ون ي   و 

 
   س  ان

ْهر ي 
ن  الزُّ

ى اْبن  ع 
 
ل  ع 

ٌ
وف

 
ْوق ب    م   

ي  س 
 ْ
 .78امل

   شهاداتاء في الا جباب م -14

م  حد ث:لحديا نص
ه  س  ن 

 
ق  ثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن بكير أ ، ي  ب   

ي  س 
 ْ
 ع  اْبن  امل

 
: اْخت م  ول  ص 

ن  إ  
 

ال ج  س  ر  ى ر 
 
  ل

 
ْيه  ول  اَّلل

 
ل ى هللا  ع 

 
ل م   ص 

 
ل س   ف   و 

 
اء  ك ج 

 
ْيٍء ف

 
ٍد ي ش  اح  وٍل ع  لُّ و  د  اء  ع 

 
د ه 

 
ش ا ب 

م  ْنه  ىم 
 
ةٍ  ل د   ع 

 
 
د اح  ه  ٍة و  س 

 
س  م  ب  ف ْيه  و 

 
ل ى هللا  ع 

 
ل   ص 

 
ول  اَّلل س  ا ر  م  ه  : ْين  ال 

 
ق م  و 

 
م  »ل ه 

 
 الل

 
 ت

 
ْنت

 
اأ م  ه  ْين  ي ب   .79«ْقض  

   الحريما جاء في باب م -15

ي، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري ر ر، حدثنا سفيان الثو د بن كثيمحم حدثنا نص الحديث:

 امل عن سعيد بن
 
اسيب، ق

 
: ق ول  ل  ال  س  : ر  م 

 
ل س  ْيه  و 

 
ل ى هللا  ع 

 
ل   ص 

 
ْمس  ح  » اَّلل

 
ة  خ

ي  اد 
ع 
ْ
ر  ال

ْ
ئ ب 
ْ
يم  ال  ر 

 
 ون

ح   ر اًعا، و  ر  اذ 
ْ
ئ  ب 

يم    ر 
ي  د  ب 

ْ
ر اًعا ل  ذ 

 
ون ر 

ْ
ش ع 

ْمٌس و 
 
 . « خ

 
ع  ق

: س    ال 
ي  س 

 ْ
يم  يد  ْبن  امل ر 

ح  : و  ه  ْفس 
 
ل  ن

ب  ْن ق  ب  م 

يب   ل 
 
 الز  ق

 
 م  ْرع  ث

 
ث

 
 ال

 
ر  ئ  .80اٍع ة  ذ 

 

   باب ما جاء في غسل امليت -16

                                                                 
 .199، نفس املرجع - 76
 .215 ،املرجعنفس  - 77
 .612 ،رجعملنفس ا -78
 .228نفس املرجع،  - 79
 .902نفس املرجع،  -80
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سيب، عن سعيد بن امل الزهري ، عن ك، حدثنا معمرحدثنا هناد، حدثنا ابن مبار  ص الحديث:ن

ا
 
ب  ق

ن  الن  يٌّ م  ل 
س  ع  م 

 
ت
ْ
: ال   ل 

ى هللا  ي 
 
ل   ص 

 
ل   ع 

 
ل س  ْم ي  ْيه  و 

 
ل
 
ت  ف  

ي 
 ْ
ن  امل س  م  م 

 
ت
ْ
ل ا ي   ج  م  م 

 
، ف  ْده 
 
: ق  ب  »ال 

 
 أ

 
ي أ  ب 

 
ْنت

  
ي  م  ا و  يًّ  ح 

 
ْبت ي ط  م  

 
أ  .81«ًتاو 

  باب ما جاء الصالة على الشهيد -17

:،يبن املسا سفيان، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بثير، حدثندثنا ابن كح نص الحديث: ال 
 
 ق

س  » م  ر  ج  ىر 
 
ل   ص 

 
م   ول  اَّلل

 
ل س  ْيه  و 

 
ل  هللا  ع 

 
ْين ْين  ب 

 
ل ج   م   ر 

 ْ
امل  و 

 
ة
 
 ك

 
ين  ة  د 

 
  ف

 
ل  ى ص 

 
ى أ

 
ل ى ع 

 
ل   ع 

ل  ص  ْم ي 
 
ل ا و  م  ه  د 

ح 

ر  
 
خ

ْ
ال  « اآل

 
و   ق

ْد ر 
 
ق : و  د  او  و د  ب 

 
ص  أ

ت   ي  م 
 
ل ، ع 

ً
ْفظ  ال

 
ا الل

 
ذ ْير  ه 

 
 .82ى غ

  الطفاللى الجنائز اي الصالة عجاء ف باب ما -18

  املسيب،ن سعيد بن ع ر، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيدحدثنا ابن كثي: نص الحديث
 
: ق ال 

ْيه  و  »
 
ل ى هللا  ع 

 
ل   ص 

 
ول  اَّلل س  م  ر  ج  ، و  ر 

 
ة
 
ك  م 

 
ْين ْين  ب 

 
ل ج  م  ر 

 
ل  س 

 ْ
 امل

 
ة  ف

 
ين ْم ي  د 

 
ل ا و  م  ه  د 

ح 
 
ى أ

 
ل ى ع 

 
ل ى ص 

 
ل   ع 

ل  ص 

ر  
 
خ

ْ
ب  « اآل

 
ال  أ

 
ْد ر  ق

 
ق : و  د  او  ص  و د 

ت  ي  م  ْفظ  و 
 
ا الل

 
ذ ْير  ه 

 
ى غ

 
ل  ع 

ً
 .83ال

  طعمةأل اء في اباب ما ج -19

حدثني أبي، عن  –يعني ابن إبراهيم  –حدثنا يعقوب  : حدثنا الحجاج بن أبي يعقوب،ص الحديثن

ه  هللا ب عن عبيد هللا بن عبد بن شهابصالح عن ا ن 
 
 ر ج  ن عتبة وابن املسيب، أ

 
ان

 
  ك

ْ
ْهل  ال

 
ْن أ م  ع  اٌل م 

ْ
ل

 
 
ون

 
ث  
د  ح  ذ  « ي 

ْت ه 
 
ْنز ل

 
ا أ م  ن 

 
 ه  أ

ْ
 ي   اآل

 
ْيس  ( ة

 
ى ا ل

 
ل ٌج ع  ر  ى ح  ْعم 

 ْ
م   84)ل ْسل 

 ْ
ن  امل

 
 أ

 
ون ب 

 
ْرغ وا ي  ان 

 
 ك

 
ير   -ين ف 

ي الن  ي ف  ْعن 
 ي 

س   ع  ر  ى هللا  ع  م 
 
ل   ص 

 
ْيه  ول  اَّلل

 
م   ل

 
ل س  يل  ا -و  ب 

ي س  عْ ف  ي 
 
  ف

 
ه  َّلل يح  ات 

 
ف  م 

 
ون

 
ْد مْ ط

 
ْم: ق ه 

 
 ل

 
ون

 
ول ق  ي  ْم، و  اه 

 
ْمن  ض 

 
 
 ْح أ

 
ن
ْ
ل
 
  ال

 
مْ ل
 
   "،ك

 
 ث

 
ْنه  م  ذ م  م 

 
ت
 
أ ه  و  ْحو 

 
ر  ن

 
 .85ك

    اب ما جاء في بر الوالدينب -20

ا بن عدي، حدثنا إبراهيم بن حميد، ، حدثنا زكريملخزوميابن عبد هللا  دحدثنا محم: نص الحديث

: ، عن أبي حازم عن سعوةهشام بن عر عن  ال 
 
ال  الن  يد بن املسيب، ق

 
 ق

 
ل يُّ ص   هللا  ى ب 

 
ل   ه  يْ  ع 

 س  و 
 
ْن »: م  ل م 

 
 
ب  أ ر  وه  ض 

 
ل ت 

ْ
اق

 
اه  ف  .86«ب 

                                                                 
 .299رجع، نفس امل - 81
 .308ع، جاملر  نفس - 82
 .309نفس املرجع،  - 83
 .16: 24ن، آالقر  - 84
ج   أبو -85  .324، املراسيلْستاني، داود الس  
 .335نفس املرجع،  - 86
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    باب في املالحم -21

ع  س  لنطاكي، حدثنا يحيى عن ن عاصم ار بحدثنا نص :نص الحديث ْجت  م  ر 
 
: خ ال 

 
يد  ابن حرملة، ق ع 

ب  ْبن  ا  
ي  س 

 ْ
د  مل ي   ب 

ٌ
ذ و  آخ  ه  عْ و 

 
ف ر 

 
 ي ف

 
ال ه 

ْ
ال ا أنا ب 

 
ذ إ 

 
ي ف س  

ْ
أ  ر 

  ل  ت 
 
: اف ت 

ْ
ل  ق 

 
ال ه 

ْ
 ل  ل

 
ا أ ه   ي  س 

ْ
ع  ر أ

 
ف ر 

 
ٍد، ف م  ح  ا م  ب 

 : ال 
 
ق
 
 »ف

 
ي خ ذ 

 
ال  ب 

ْنت   آم 
 
ك  ف

 
ق
 
و  ل  س 

 
 ف

 
ك  اك

 
ل
 
د :«ع  ال 

 
م  ق

 
ى هللا   ، ث

 
ل   ص 

 
ول  اَّلل س   ر 

 
ان

 
ْيه  و  ك

 
ل ق   ع  م  ي 

 
ل ول  س 

ا
 
ذ

 
ك  .87ه 

  : التحليل واملناقشة: ل الرابعصالف

ْستاني بن امل دعيلس لةرساديث املحال فهذه جملة    ج  سيب التي أوردها أبو داود الس  

 وعددها كاملة ومناعلى عشرين ب وقد وزعت في كتاب املراسيل ه(275)ت
ً
 أخرى ) ابا

ً
( 31ما له طرقا

 ك
ً
ت على أبواب كان أغلبها في ووزع سانيدتملت على عدة أملسيب وقد اشلها عن سعيد بن احديثا

ر   طرالفة كحديث زكا تمال الفقه واملعا م 
 
ر  :)أ

ْ
ط ف 

ْ
اة  ال

 
ك ز   ب 

م 
 
ل س  ْيه  و 

 
ل ى هللا  ع 

 
ل يُّ ص  ب 

  الن 
 
ْعن م  ( وحتى  ب  اه 

 ه والحدود أين كان مرجعه للفقبواب الخالق وهو باب بر الوالدينها ما عنونه كباب من أم
ً
ضا

ْن  ر  كحديث )م    ض 
 
(. ويخلص الباحث بأنب  أ وه 

 
ل ت 

ْ
اق

 
اه  ف ه والحدود اب الفقو أبلت او أحاديثه تنل ك ب 

طبيعة الحال في ريجات أخرى بحاديث تخوما يتعلق بها كالشاهدات وباقي املعامالت، ولبعض هذه ال 

د بن يحتج بمرسل سعيهذا ملن ال  ا في كتب الحديث،حاديث كما لها أسانيد أخرى تقويهكتب ال 

 ي.ب لذاته كما سياتي بيانه في الفصل التالاملسي

 ثام احثالبويورد   
ً
اديث التي لها ما يقويها في الصحاح ضمن هذه الحاديث املرسلة ح لأل ال

لٌ  سيب وهو حديثهامل عيد بنلس ج  اء  ر  : ج  ال 
 
ى هللا   ق

 
ل   ص 

ي  ب 
ى الن 

 
ل م  إ 

 
ل س  ْيه  و 

 
ل : ي    ع  ال 

 
ق
 
ول  ف س     ا ر 

 
اَّلل

س  و  
 
، ف

 
ان ض  م  ي ر  ي ف  ت 

 
أ ى اْمر 

 
ل ْت ع  ع 

 
 اق

 
د   ق

ح 
ْ
 ال

 
 يث

 
 : ل  ا ق

 
أ
 
 ف

 
ْمٍر ت

 
ْن ت اًعا م 

ر  ص 
 
ش  ع 

 
ة ْمس 

 
يه  خ ٍل ف 

 
ت
ْ
ك م  ى ب 

 
ون 

 
ك
 
   ت

ت   س 
 
ال   ين

 
ْبًعا ق ا »: ر 

 
ذ ْم ه  ع 

ْ
ط
 
أ
 
يًناف ْسك   م 

 
ين  

ت  : « س  ال 
 
ْيه  ق

 
ت ب 

 
 ال

 
ْين ا ب   م 

 
ٌد أ ح 

 
 م  ا أ

ج  يْ ْحو 
 
ل ا إ 

: ن  ال 
 
ه  ق

 و  »
 
ْنت

 
ْمه  أ ع 

ْ
اط

 
ْب ف ه 

ْ
اذ

 
 ف

 
ك  ْه أ

 
 .88«ل

 ه( ونصه261)ت مسلم صحيح في يقويه ما له املسيب بن لسعيد رسلامل حديثلا فلهذا  

 يحيى قال عيينة ابن عن كلهم نمير وابن حرب بن هيروز  شيبة أبي بن بكر وأبو يحيى بن يىيح ثناحد:

 :قال هنع هللا رض ي هريرة أبي عن الرحمن عبد بن حميد عن ري الزه عن عيينة بن سفيان رناأخب

اء  ) ج   ج  ى اإ   لٌ ر 
 
ت  ل

ْ
ك
 
ل : ه  ال 

 
ق
 
، ف م 

 
ل س  ْيه  و 

 
ل ى هللا  ع 

 
ل   ص 

ي  ب 
ا ر  ، لن  اي 

 
، ق ول  هللا   س 

 
ك
 
ْهل

 
ا أ م  : "و  : ل  ال 

 
؟ " ق ك 
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ْعت  ع  
 
ق او  ض  م  ي ر  ي ف  ت 

 
أ ى اْمر 

 
، ل

 
: "ن ال 

 
د  م  ق ج 

 
ْل ت عْ ه 

 
لْ ا ت ه 

 
: "ف ال 

 
، ق

 
: ال ال 

 
؟ " ق

ً
ة ب 

 
ق ق  ر    ت 

 
يع  ْس ت ط 

 
ْن ت

 
 أ

 
وم  ص  ت

 
 
ج  ش

 
ْل ت ه 

 
: "ف ال 

 
، ق

 
: ال ال 

 
؟ " ق ْين  ع  اب 

 
ت
 
ت ْين  م  ا ت  د  ْهر   م 

 
ين  

ت  م  س  ع 
ْ
ال  ط

 
يًنا؟ " ق ْسك   م 

 
ل م  ج 

 
: ث ال 

 
، ق

 
، : ال س 

يُّ ص   ب 
ي  الن  ت 

 
أ
 
ىف

 
 هللا  ع   ل

 
ل س  ْيه  و 

 
 ب  ل

ْق ب  م 
د  ص 

 
: "ت ال 

 
ق
 
ْمٌر، ف

 
يه  ت ٍق ف  ر   ه  ع 

 
:اذ ال 

 
  " ق

ْ
ف
 
 أ

 
ن   ر  ق ا م  ْيه 

 
ت ب 

 
 ال

 
ْين ا ب  م 

 
ا؟ ف

ْيه  
 
ل  إ 

ج  ْحو 
 
ْيٍت أ ْهل  ب 

 
ا، م  أ ب   ن 

ك  الن  ح 
ض 

 
ى هللا  ف

 
ل ىيُّ ص  ت  م  ح 

 
ل س  ْيه  و 

 
ل م   ع 

 
، ث ه  اب  ْني 

 
ْت أ

 
د ا ب 

 
 ق

ْ
: "اذ ْب ل  ه 

مْ  ع 
ْ
ط
 
أ
 
 ف

 
ك  ه  أ

 
 .89(ْهل

في الصحاح يجد يروى  لمن د ولكيره أو مسنغ سلكذلك من أمثلة تقوية املرسل بمر   

ن سعيد بن لحم بالحيوان وهو أعن بيع ال الباحث من ذلك حديث سعيد بن املسيب في النهي

ْن قال :أن رسول هللا صل املسيب ى ع  ه 
 
ْح ب  ى هللا عليه وسلم: )ن

 
 ْيع  الل

ْ
ال (م  ب  ان  و  ي  ، قال املاوردي 90ح 

 ع 91ه(450)ت
ً
 م خرته بآحديث وتقويالن في الحاوي متحدثا

ً
أخذ الشافعي به في االحتجاج علال

أن النبي  ل بن سعد الساعديعن الزهري، عن سه،ي عن مالكو :فمن ذلك إسناد غيره، وهو ما ر 

 صلى هللا عل
 
ْيع  الل

ْن ب  ى ع  ه 
 
ح  يه وسلم: ن

ْ
ال ،ْحم  ب  ان  و  عن النبي صلى هللا  سمرة عن الحسن وروى  ي 

  .92عليه وسلم مثله

 

 الخالصة

 قد  
 
ق على اإلطال رها ث املرسلة وفي جمعها صنفت الكثير من املؤلفات ومن أشهديفي الحاف أل

ج  كتاب املراسيل لب  خالل البحث والتجميع والتصنيف وبعد أن ( ومنه275ت) ْستانيي داود الس  

 ا قد بلغتأنه داب وجسعيد بن املسيب املرسلة الواردة في الكتث كبار التابعين اديقام بحصر أح

 وق (31)
ً
  على عشرينزعت د اشتملت على عدة أسانيد ووزعت على أبواب فقهية فقد و حديثا

ً
بابا

ولبعض يتعلق بها كالشاهدات وباقي املعامالت، وما  الفقه والحدوديثه تحت أبواب فكانت كل أحاد

 .تب الحديثفي ك قويهافي كتب الحاديث كما لها أسانيد أخرى ت ديث تخريجات أخرى حاهذه ال 

 
                                                                 

ووجوب  الصائم مضان علىفي نهار ر  تحريم الجماعالصيام، باب تغليظ  كتاب،ووي على مسلمرح النشلنووي، اأبو زكريا  - 89

 .183 الكفارة الكبرى فيه،
ْس بو داود أ - 90 ج   .167،يلاملراستاني، الس  
 ف منهاالتصاني بشافعي، صاحدي، الاملاور ن حبيب البصري، العالمة، أقض ى القضاة أبو الحسن علي بن محمد ب اإلمام - 91

سير ، ية. الذهبائومات سنة خمسين وأربعم،دار في بغدثم استق ولي القضاء،وغير ذلك و الحكام السلطانية أدب الدنيا والدين

 .65-64، 18، جءالم النبالأع
  .158، شافعيالحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام ال ،ملاورديأبو الحسن ا - 92
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)بيروت،  قيق شعيب االرناؤوطاسيل، تحملر ستاني، اث السجعشن بن ال أبو داود سليما -5

 .م( 1988مؤسسة الرسالة، 

به )الرياض: دار املسلم للنشر  وحكم العمل الحديث الضعيف لخضير،بن عبد هللا ا بد الكريمع -6

 .م(1997والتوزيع، 

دالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، املحقالطباخ الحلبي، إعب محمد راغ : لب سورياكمال )ح ق: محم 

 . م(1988العربي،  القلمار د

آل الخضير ومحمد  عبد الكريم، تحقيق قيديث للعراة الحفتح املغيث بشرح الفيالسخاوي،  -7

 .ه(1426ملكة العربية السعودية: مكتبة دار املنهاج، فهيد )امل

ر رياض: داري )المعضياء ال الليثي العصفري، الطبقات، تحقيق: أكرم ة بن خياط أبو عمريفخل -8

 .م(1982بعة الثانية، الط،يبةط

: بيروت) اليوش ي أكرم:  تحقيق الحديث، علماء طبقات حي،الصال الدمشقي محمد هللا عبد أبو -9

 .(م1996 الرسالة، سةمؤس

 ،روت: دار الكتب العلميةلحفاظ )بيالسيوطي، طبقات ا ينكر، جالل الدعبد الرحمن بن أبي ب -01

 . ه(1403

 .م(2001الرسالة،  سة)بيروت: مؤس سير أعالم النبالء، بن أحمد بن عثمان الذهبيمحمد  -11

 .م(9861لتراث، لروت: دار الريان يب) لبخاري افتح الباري شرح صحيح العسقالني،  -21

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?bk_no=60&ID=1846&idfrom=1961&idto=1962&bookid=60&startno=1
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?bk_no=60&ID=1846&idfrom=1961&idto=1962&bookid=60&startno=1
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?bk_no=60&ID=1846&idfrom=1961&idto=1962&bookid=60&startno=1
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ديث السنن" سجستاني في تعليل أحاي داود الام أبإيهاب يوسف عبد الهادي سالمة، "منهج اإلم -13

 .م(2010علوم اإلسالمية العاملية، : جامعة الالة ماجستير )رس

ة : مؤسستا، اإلمار )أبو ظبيأ، تحقيق: محمد مصطفى العظمي املوط ،س بن مالكأنمالك بن  -41

 .م(2004إلنسانية، الطبعة الولى، نهيان لألعمال الخيرية والطان آل زايد بن س

م، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار كتاب الصيا،لنووي على مسلمزكريا النووي، شرح ا أبو -51

 .(م1996)القاهرة :دار الخير، ه، الكفارة الكبرى فيب الصائم ووجو  رمضان على

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام دي البصري، املاور  بمحمد بن حبيعلي بن  بو الحسنأ -61

 .م(1999،الكتب العلميروت: دار )بي يالشافع
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 العوملة عصر  في بيةر الع تعليم اللغة كيفية

 
 الدين مصطفى عز  

 باندونج إندونيسيا اإلسالمية الحكومية جامعة سونان غونونج جاتي
izzuddin@uinsgd.ac.id 

 
من بني جنسه وأداة للتفاهم بين الفراد والجماعات  تصالاللة النها وسي دور هام في حياة اإلنسان اللغة:ملخص

ين  حيوية التي تتطلب الكالم واالستماع والكتابة أو القراءة وهي كذلك من وسائلفي املواقف ال االرتباط الروحي ب

في ستخدم تينهم اللغة العربية هي لغة التواصل بين املسلمين في نواحي الرض ولغة موحدة ب .اد املجتمع املعينر فأ

بل أنها أصبحت لغة رسمية في هيئة المم املتحدة  هااملنظمات العاملية اإلسالمية كرابطة العالم اإلسالمي وغير 

لجل ذلك عنى بها الفكر اإلسالمي و  اثالنبوي ولغة التر  ثيم كما أنها لغة القرآن الكريم والحد 1972منذ سنة 

علومات ودهم لنشرها.لوا جهذها وبالعلماء و الدارسون وصرفوا همتهم إلي
 
 من خصائص العوملة حرية انتقال امل

تختلف طرائق تدريس  .و تتطلب إلى أنسب الطريقة أيضا أي مكان وزمان لى سهولة التعليم و التعلم فيؤدي إت

سائل ومن و . عن حقيقة اللغة واختالف استخدام علم النفس في مجال تعليم اللغة ظرباختالف وجهة الن ةغالل

استخدام  فاعل والتلفون التعليمي.هي اإلنترنت والكمبيوتر والفيديو املت العوملة في عصر ليم الحديثةتعلا

 .أقل جهد  والوسائل الحديثة يجذب رغبة املتعلمين و يساعد نجاحهم في أسرع وقت 

 

 ، تكنولوجيا، الحديثالعوملةتعليم، اللغة العربية، :  يسيةالرئ تاحاملصطل

 

 مقدمة : األول الفصل 

املتقدمة تهتم بلغتها وتحرص كل  مةل أمة من المم. وا مدى تقدم حضارة إن اللغة معيار يقاس به

بين  اشر ثقافتها وحضارتهالحرص على تطويرها ونشرها خارج نطق املتكلمين بها حتى تستطيع أن تن

 المم الخرى.

سه وأداة للتفاهم من بني جن االتصال تلعب دورا هاما في حياة اإلنسان لنها وسيلة واللغة

ة التي تتطلب الكالم واالستماع والكتابة أو القراءة وهي ويحيراد والجماعات في املواقف البين الف

 ملجتمع املعين.االرتباط الروحي بين أفراد ا كذلك من وسائل

لك، ى ذإل ن الناطقين فحسب، بل هي باإلضافةست وسيلة للتخاطب و التفاهم بيلي ةغالل

قسام و التفكك، وهي ناال في توحيد المة، و رابط وثيق بين أفرادها، و يحفظهم من ل أساس معا

mailto:izzuddin@uinsgd.ac.id
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أنها أداة ماقافتهم و نقلها إلى أآلخرين، و مرآة لحضارتهم، و سجل دقيق لتارخهم، ك لحفظوسيلة 

 .93، مثلما هى أداة للعلم و التعليمتفكيرلاو  الفكر

ين المم ولغاتها فكم من لغات ماتت ثيقة بلحيوية الو االعالقة  يذكر لنا التاريخ ويؤكد تلك

ها ر ن بها وكم من أمم اضمحلت لغاتها فالمم الحية تحرص على ازدهار لغاتها وانتشاقياطبموت الن

بعاث أممها وازدهار حضارتها هما من عوامل ان مالماللغة الحية تعتبر عونموها وبالتالي نجد ا

ة يا(( الحاملتحدثين بها  قيل )) إن اللغة تحيا وتموت بحياةولقد  ة أصحابهاار ثقافتها ورفعوانتش

واملوت هنا مجاز فالحياة املقصودة هي النشاط والفعالية والتأثر والقيمة والنتاج و املوت هو 

 واالستمرار ومسايرة العصرواللحاق به. القدرة على التجديد ملتهاون والضمور وعدالتكاسل وا

 ليفي وقتنا الحاضريأخذ دوره الفعال مرة أخرى على الصعيد العا يبعالم العر ولقد بدأ ال

ذ ومن ثم بدأت اللغة العربية تأخ بيرأخذت دائرة حركته االقصادية والسياسية تتسع بشكل كو 

وأداة للتفاهم و النقل والتأثيروالتأثر في ميادين الفكر  يلاضا على الصعيد العدورها الفعال أي

 الثقافة الشاملة العميقة .م الحديث و لتطور والعاملتجدد امل

صل بين املسلمين في نواحي الرض ولغة موحدة بينهم تستخدم في والتاللغة العربية هي لغة ا

مية في هيئة أنها أصبحت لغة رس لبم اإلسالمي وغيرها املنظمات العاملية اإلسالمية كرابطة العال

والحديث النبوي ولغة التراث والفكر آن الكريم ر ا لغة القم كما أنه 1972المم املتحدة منذ سنة 

الناقة  .تهم إليها وبذلوا جهودهم لنشرهاهم عنى بها العلماء و الدارسون وصرفواك ذلاإلسالمي لجل 

وزارة الشؤون الديننية منذ فترة طويلة لخص ابو نيسية حكومة اإلندو لذلك، فإن ال (14: 1985)

 التي تدرس منذ مرحلة روضة الطفال حتى املرحلةاإللزامية  من املوادتدخل اللغة العربية من ض

والتعليم الوطني من ضمن المواد  ة، وتدرس أيًضا في املدارس الثانوية التابعة لوزارة التربيةعيامالج

عندما  ولكن .ين غة مهمة عند جميع طبقات المجتمع، وال سيما المتعلم. هذا باعتبارها لةيبلمادة اللغة األجن االختيارية

ية هناك عوامل كثيرة أدت إلى سيرالتعليم معجاتدرس هذه اللغة في املرحلة الثانوية أو في املرحلة ال

واملواد  ،ي يتكون من الهدافالذي لم يصل إلى الهداف املنشودة، منها عامل تنفيذ املنهج الذ

 وطرق التدريس، والوسائل التعليمية، والتقويم. التعليمية،

                                                                 
د اإلمام محمد بن سعو ، جامعة تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى  تلي، أساسياإبراهيم العصيعزيز بن عبد ال 93

 26ص.  1423 ،الرياض ،اإلسالمية
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 مراحل التعليم.ن م تحليل املنهج الدراس ي املطبق في كل بية والتعليمخبراء التر لذا ينبغي هلو 

 يف هذا لحفظ مبدأ التدرجو  .بدءا من مرحلة ما قبل املدرسة إلى املستوى الدراس ي في الجامعات

حدوث اختالط  من مستويات التعليم، حتى ال ينطبعمية في كل مستوى يلعمضمون املواد الت

ات التعليم ويستولذلك فإعادة النظر في املنهج الدراس ي في كل مستوى من م .مضمون املناهج

 أمرالبد منه، لتكون البرامج والنشطة وتعليم اللغة العربية الفصحى مطبقة على الشكلي الهرمي

arkis)rehi(  ،عة اجمر اإلبتدائية حتى املرحلة الجامعية. و  رحلةاملبدءا من  كل مستمرشبو تدريجيا

نهاية املطاف وصل الحد ي وف (need analysis(هي الخطوة الولى قبل تحليل الحاجة  اس يدر لااملنهج 

لهم مهارات في  إلى إعادة النظر في املناهج وتوظيفها لتمكين طالب املدارس أو الجامعات من أن يكون 

املوجزة املقالة  وفي هذه ابة. أربع مهارات: االستماع والكالم والقراءة والكتة التي تحتوي على يبر الع

 . عصر العوملةي ف غةتدريس الل كيفية سيركز الباحث كالمه عن

 

 مفهوم العوملة : الفصل الثاني

ع
 
ة امل ة في اللغة كما جاء في معجم اللغة العربي 

 
ْومل ر مصدر الفعل ع  الع   وْ اص 

 
ة ل ي  ر 

م، وهي ح 

علومات، 
 
ختلفة، فكنولوجيا، وال وتدفق رؤوس الموال، والتانتقال امل

 
نتجات، كار امل

 
لع وامل والس  

 وانتقال البشر أي
ً
م قرية صغيرة،يب ضا

 
ة، وكأن  العال جتمعات اإلنساني 

 
ة جاء  94ن امل

 
ْومل صطلح الع  وم 

صطلح اإلنجليز 
 
ياسيين هو  (Globalization) ي من ترجمة امل صطلح شائع بين االقتصاديين والس   و م 

يشمل جميع أنحام الش يء وإعطاءه يْوملة تعني تعمواإلعالميين، والع   ة ل   ء الصفة العاملي 
 
 95.معال

قافية واالجتماعية، 
 
ة والث ْوملة هي تغيير لألنماط والنظمة االقتصادي   فالع 

ً
أما اصطالحا

ائوتغيير للعادات  قاليد الس  وْ  ،ةدوالت  زيل الع  ةكما ت  يني  حسب والوطنية والقومية  ملة الفروقات الد 

تي تزعمر الرؤية الم
 
ة ال ظام يكي   

ها الحامية للن 
أن  مي ب 

 
 96.ديجدال العال

ة إلى  ة أو إقليمي  ة تحويل جميع الظواهر سواء كانت محلي  ْوملة إلى عملي  صطلح الع  شير م  ي 

ر عاملي   ف تو تعزيز الترابط بي اهلة، كما يتم من خالظواه 
 
م، بهد

 
ى أنحاء العال عوب في شت 

ُّ
حيد ن الش

                                                                 
لع عليه بتاريخ  -ع ي الجامفي معجم املعانتعريف ومعنى عوملة "94

 
 .ف، بتصر  7-7-2017معجم عربي عربي"، املعاني، اط

لع عليه بتاريخ و "، صيد الفعوملة ونشأتهامفهوم الامر بقنه، "مبارك ع95
 
  . بتصر ف.7-7-2017ائد، اط

لع حسين سلالدكتور صالح  ل للدراسات والبحوث،أصيتمركز ال ،"اجهتها و ا وأساليب مملة الثقافية آثاره"العو 96
 
يمان الرقب، اط

 ، بتصر ف. 7-7-2017عليه بتاريخ 
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ة واال تها نحو الفضل و دجهودهم وقيا ستويات االقتصادي 
 
ة عماجتعلى جميع امل ياسي  ة والس  ي 

ة. قافية والتكنولوجي 
 
 97والث

ة وذ
 
ْومل رت اآلراء واختلفت وجهات النظر حول تعريف الع 

 
ث
 
موض مفهو ك

 
، اهملك بسبب غ

ياسي  وهكذا،لالجتماعيين تعريف خاص بين تعريف خاص بهم، و فأصبح للس  
ً
إلى أْن تم   هم أيضا

عريفات جميعها إلى ثالثة أنواعتقسي
 
ة ي  يسرئ م الت ة، وثورة تكنولوجي  ة هي: ظاهرة اقتصادي 

ة، ة، وهيمنة أمريكي   ما يتم است 98واجتماعي 
ً
ه غالبا

 
 أن

 
ْوملإال ة  للشارة ةخدام مفهوم الع 

 
إلى عْومل

مي، و  ومي وتحويله إلىاالقتصاد واملقصود به تجميع االقتصاد الق
 
ذلك من خالل اقتصاد عال

ختلفة مثل الت    ة،  ،رةجامجاالت م  وتدفق رؤوس الموال، وهجرات الفراد، واالستثمارات الجنبي 

كثرة، ويعود ت  الباحثين إلى تأثير انحيازات ةعدد تعريفات العوملواستخدام وسائل التكنولوجيا ب 

ف ر  جاهاتهم ب   
ة وات  بول الع  اإليديولوجي 

 
  99.ملةوْ ض أو ق

 

  العوملةمجاالت أ. 

  االقتصادّيةالعوملة  ❖

ع
 
عاون االقتصادي لجميع دول العالم ا رفت ها الت  ة حسب الصندوق الدولي  بأن  ْوملة االقتصادي  لع 

عامل بالوالذي تتسبب به زياد
 
تس   ة حجم الت

 
نوعة عبر الحدود، باإلضافة إلى رؤوس لع والخدمات امل

ولية واالن الموال ملة االقتصادية وْ ع  وتظهر ال 100قنية في جميع أنحاء العالم،شار املتسارع للتتالد 

ات القومية، وتظهر في ول لالقتصادي  بادال  بوضوح في تبادل الدُّ
 
ة وفي امل ت وحدة السواق املالي 

ة، أم   جاري  ز  االت  نظمةفهو في إنشاء ظهوها البار  جارة الدولية م 
 
 101.الت 

ة ة الس   العومل ❖  ياسي 

ة بشكل كبير في الهيمنة املفروضة من
 
ومل  ق   وتظهر هذه الع 

ول ب  ة على الدُّ ول العالم القوي  ل د 

امية والضعيفة، وذلك من خالل تأثيرها في اقتصادها واختراقه، مما يد اميةالن  ى لإ فع الدول الن 

                                                                 
لع عليه بتاريخ 8-2-5120علومات، "، موسوعة املواآلثار ف، املجاالتنى، التعريع"العوملة: امل97

 
 ف. ، بتصر  7-7-2017، اط

لع عليه بتاريخ  ئد،اصيد الفو  ،نشأتها"و وم العوملة رك عامر بقنه، "مفهمبا98
 
 ف.. بتصر  7-7-2017اط

 8-2-1502لعوملة: املعنى، التعريف، املجاالت واآلثار"، موسوعة املعلومات، "ا99
 
 . ، بتصر ف7-7-7201اريخ لع عليه بت، اط

لع عليه بتاريخ لفوائد، امر بقنه، "مفهوم العوملة ونشأتها"، صيد اعمبارك 100
 
 صر ف. ت. ب7-7-2017اط

لع عليه بتاريخ 8-2-2015املعلومات، موسوعة الت واآلثار"، عنى، التعريف، املجاامل العوملة:"101
 
 ، بتصر ف.7-7-2017، اط
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ا ي   ضوع مل 
ول القوية ويخدم مصالحها، ويتم ذلكالخ  ول الرأي العام في ا دون الرجوع إلى رض ي الدُّ لدُّ

ؤدي إ امية، المر الذي ي  رابات كبيرة وعدم استقرار.ح لىالن   102دوث اضط 

قافية  ❖
 
 العوملة الث

شاط اإلنسا
 
عظم جوانب الن ي م 

 
غط 

 
وْ هي صياغة شاملة ت ، وتستمد الع  قافية  ةملني 

 
الث

طوُّ خصوصي
 
لوك،تها من ت م والسُّ ي    ر الفكار والق 

 
يةمثل انفتاح الث

 
رها ببعضها  قافات العامل

ُّ
وتأث

 ل شكالبعض، وقد برزت ب  
ً
ع حاليا ا انفتاح الواق  سعينيات من القرن املاض ي، وأم 

 
واضح خالل الت 

ث له مثيل في أي فترة من فترا اريخ، كما ي  فلم يحد 
ول إن  الع  ك  مت الت 

 
قافية تعني أن ن الق

 
ْوملة الث

ي إلى املجاملسان من املجال اينتقل اهتمام اإلن
 
اخليحل   لىإ ل العالمي، وخروجه من املحيط الد 

قافية إلى سيطرة 
 
ْوملة الث حيط الخارجي، باإلضافة إلى زيادة الوعي بوحدة البشر، كما توحي الع 

 
امل

قاف
 
ي  الث قافات الضعيفة، كما تفر ض الفلسفات الغربا وهيمنتها على الهمات القوية ونشر ق 

 
ة من ث ي 

  103صاالت.عالم ووسائل االت  خالل اإل 

ة  ❖  العوملة اإلعالمي 

قصد  ولة القوية لعباي  ة سيادة قيم ومفاهيم الد  الة عبر وسائل اإلعالم، وملة اإلعالمي  والفع 

ْوملة اإلعالمية جذو  رتبطة بتوللع  ة، وقد بدأت في منتصف القرن ة ايطغر قديمة م  ي 
 
لخبار العامل

اسع عشر دعى ت  ت م والتي أصبح1832بار في فرنسا في عام هافس مكتبة الخ ل عندما أنشأ شار  الت 

جتمع في كافة امليادين، وإذا  104وكالة هافس،
 
ومنذ ذلك الوقت أصبح للعالم دور كبير وفاعل في امل

مكان إلى مكان آخر مقارنة بالوقت الحالي  يتطلبه وصول خبر من نإلى الوقت الذي كا نظر الفرد

دركفع وملة الحالية.دور اإلعالم في ع ندئٍذ سوف ي   105صر الع 

 

 

 

 
                                                                 

لع عليه، 2-7-2004ي، اللكترونة"، القبس اة السياسيملو "الع102
 
 ، بتصر ف. 7-7-2017بتاريخ  اط

 ف. ر  صلغد، بتاالثقافية"، (، "العوملة 2201-5-30دين )يعقوب ناصر ال103
 عن العوملة اإلعالمية وصناعة التغيير في العالم اإلسالمي"، منظمةن يكتب عوض، "سيف الديم. سيف الدين حسن الد.  أ.104

للدعوة اإلسا
 
  ، بتصر ف.8-7-2017تاريخ ع عليه بالمية، اط

دنيا الوطن،  ل"،يعدنان طب محث: أدهاة إعداد البلحديث فى ظل العوملإلعالم ا(، "ا2007-5-25الباحث أدهم عدنان طبيل )105

لع 
 
 بتصر ف. ،8-7-1720عليه بتاريخ اط
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 ملة عو الوساِئل نشر ب. 

ْوملة ما يلي: شر الع 
 
ل ن  106من وسائ 

قافة العربي   ❖
 
قافة الغربية بالث

 
ة. ة ااستخدام اللغة في استبدال الث  إلسالمي 

ْوملة القوى ا اماسخد ❖ ة وتسخيرها في سبيل خدمة الع  ة الداخلي   ممثل رجال اإلعال لعلماني 

ج اب ور  ت 
 
ربية. والك

 
 ال الت

ل اإلع ❖ عايات. م ال االستعانة بوسائ   
 والد 

 االستعانة بشبكات االتصال الحديثة.  ❖

ل تكنولوجيا املعلومات والتحكم باست ❖  الحواسيب.  خدامالسيطرة على وسائ 

❖  
ُّ
عبية مثل السينما، واملوسيقى والسيطشركات إ كتمل

 
قافات الش

 
 . رة عليهانتاج الث

 

 ار العوملة ثآج. 

 
 
ة وسلبية على امل ْوملة آثار إيجابي  لع   107ات، وهي:عمجتل 

 إيجابيات العوملة  ❖

ة.  ➢ ي  ة واملحل  ة الخبار العاملي 
 
ْوملة كاف ي الع  غط 

 
 ت

ْوملة ➢ صاالت. ملا انتشار تكنولوجيافي  ساهمت الع   علومات واالت 

ْوملة بالحفاظ على البيئة من ➢ ت الع  لوث.  اهتم   الت 

عوب و رت اصاخت ➢
ُّ
ْوملة املسافات ويسرت االتصاالت بين الش ول ونشرت الثقافة لدُّ الع 

 التقنية. 

م.  ➢
 
ضطهدين في العال

 
لم عن املظلومين وامل

ُّ
ْوملة الظ  رفعت الع 

عاملة ساعدت العوْ  ➢ ماء ود 
 
ل ة سال إل ا ةالع 

 
عوب في كاف

ُّ
لش شر رسالة اإلسالم ل 

 
م على ن

  .أنحاء العالم

 

  ةسلبيات العومل ❖
                                                                 

 ،يمان الرقبصالح حسين سل الدكتور ات والبحوث،صيل للدراسأت"العوملة الثقافية آثارها وأساليب مواجهتها "، مركز ال106

لع عليه بتاريخ 
 
 ، بتصر ف. 7-7-2017اط

الرقب،  سليمان كتور صالح حسيندراسات والبحوث، الدلل لز التأصيكر ها "، متساليب مواجهالثقافية آثارها وأالعوملة "107

لع عليه بتاريخ 
 
 ، بتصر ف.7-7-2017اط
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 ة وفرضت الجري ورا قافة الغربي 
 
ْوملة الث  وضات االجتماعية بال وعي. ملا ءنشرت الع 

 لوك االجتماعي ب مارسة السُّ وق الغربي في االستهالك وم 
 
ْوملة الذ اس. ين اأشاعت الع   لن 

 قافات ا ملة هيمنةوْ ع  فرضت ال
 
قليل من قيمة الث دة بالت  قافة الواح 

 
خر الث

 
ختلفة ال

 
 .ى مل

 ْوملة الهوية الوطنية وأعادت تشكيلها بإطار  108عاملية. ةيهو  سحقت الع 

  قافة املحلية والوطنية، وأوجدت حالة من االغتراب بين اإلنسان وتاريخه
 
ْوملة الث سحقت الع 

 109اد.وث عن اآلباء والجدر ني  والحضاري  املو وطال

ة  ة املحلوي على الكيانات قوفرضت نفوذها السيطرت العْوملة على السواق املحلي  ي 

ؤس   عيفة وحولتها إلى م  عة لها.ت اتسالض    110اب 

ي، وذلك باعتبار أن  الجنبي هو الك 
 
لت كل ش يء محل 

 
 ثرفرضت العوملة الوصاية الجنبية وأذ

 
ً
 ونفوذا

ً
ما  111.تقدُّ

 ثر في اختالف طرائق تدريس اللغةالتي تؤ العوامل الفصل الثالث: 

 علم التربيةأ. 

 :رينالتعلم تتأثر بالعنص و يمعلالتنجاح ت اتفق خبراء علم النفس التربوي على أن إجرآ دق

 ر الداخلي فهوالعنصر الذي يصدر منلخارجي أما العنصر الداخلي والعنصراهما العنص

علم مليول والرغبة واملعلومات السابقة من نفس املتبيعة الفطرية واطاخل املتعلم مثل الد

الكتاب و علم ملواة فهو العنصر الذي يصدر من خارج املتعلم مثل البيئ ارجيوأماالعنصرالخ

 تأثيرا في عملية التعليم ؟ املشكلة هي أيهما أقوي  .املستخدم والوسائل التعليمية

 

 

 

                                                                 
لع عليه بتاريخ  ،خصائصها (" –أهدافها  – مفهومها "العوملة ) (،2001-2-9) املهندس أمجد قاسم108

 
، 8-7-2017العلوم، اط

 .ر فبتص
لع خصائصها ("، –دافها أه –مفهومها  )لعوملة ا(، "0012-2-9هندس أمجد قاسم )امل109

 
، 8-7-2017تاريخ عليه ب العلوم، اط

 .بتصر ف
لع عليه("، العلوم،  خصائصها –أهدافها  –) مفهومها  ة(، "العومل2001-2-9املهندس أمجد قاسم )110

 
، 8-7-2017بتاريخ  اط

 .بتصر ف
لع عليه "، (خصائصها  –هدافها أ –مفهومها  (، "العوملة )1200-2-9اسم )املهندس أمجد ق111

 
، 8-7-2017بتاريخ العلوم، اط

 .فبتصر  
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املدرسة املعرفية في علم النفس رسة السلوكية و داملال سيحدثنا السؤ ا هذ عنلجابة ل

 فهما :

 سلوكيةسة الاملدر  .1

صوت الجرس  بببسمن تجربته أن إسالة لعاب الكلب ليس  (Pavlov)بافلوفاستنتج 

 وأيضا (رطياملثير الش) وحده الجرس و إنما بسبب صوت (املثير غير الشرطي) ،الطعام وتقديم

املعروف بقانون الثرالذي يهتم بالعقاب والثواب و أن  (E.L. Thordike) رنديكثو بة هناك تجر 

يوافق هذا الرأي  و هما.أن العقاب يضعف وعكس ذلك ن املثير و االستجابةثواب يقوي العالقة بيال

استخدم مصطلح التعزيز بدال من الثواب و رأى أيضا أن التعزيز ليس  لكنه B.F.Skinner سكنر

 112.فع لحدوث االستجابةما يداالستجابة وإنو ير بين املث لراوبطا ثبتفقط ي

ر الخارجي أي البيئة التي لها دور هام مت بالعنصن املدرسة السلوكية اهتاتضح مما سبق أ 

 ن الطرائق للحصول على الهدف املنشود.ويتكي ف

تطلب ت نهايصدر من هذه املدرسة في طرائق تدريس اللغة الطريقة السمعية الشفهية ل

أنه  العقاب كماو الثواب و  يار املثيرات و التعزيزاتثر من الدارس في اختكس أجهود املدر 

 .ائل التعليمية و التقويمالوسو  ،اوطرئق تدريسه ،املواد الدراسيةو ، كتاب املناسبيختارال

 املدرسة املعرفية. 2

ية في التعليم رجخاال لوكية التي تهتم باملثيراتملدرسة السهذه املدرسة عن ا تختلف

البيئة ليست  ملية التعليم و التعلم .ملعرفية تفضل جهود املتعلم في تنظيم علعكس أن املدرسة ااوب

وميوله وذكائه و دوافعه هي السبب إلنجاحه . رأت هذه م علتاملنجاح التعليم بل رغبة لها دور إل 

 هاتاملناسب حسب حاج يئالشاملدرسة أن الشخص عندما يستقبل املثيرات من بيئته يختار 

 ة املناسبة .معلوماته السابقة ثم يختار االستجابورغباته و يربطها ب

أن للنسان له  (Chomsky)تشومسكي رسة على رأى عالم علم اللغةاملد د هذهمتعت 

و "الداء اللغوي"  (Acquisition) "اللغوي "االكتساب  امحوران أساسيان في سلوكه هم

Performance))  ذاك إال بمعرفة النظمة املعرفيةن مئ صول إلى شيكن الو يم الو (Cognitive)د نع

ائلة أمام البحث ه قافاآ املعاصر وفتح العلم فهو من أهم قضايا ي أما االكتساب اللغو  االنسان

                                                                 
 10ص.  2004ع بامكينارا جو  ،طرائق تدريس اللغة العربية أحمد فؤاد إيفيندي، 112
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العلمي لنه ينبئ عن عوامل كثيرة التزال خافية علينا ذلك أن االكتساب اللغوي يحدث في الطفولة 

ي كل اللغات قصير جدا ويتشابه الطفال فوهو يكتسبها في زمن  غةلذي " يكتسب" اللا هو فالطفل

ملشتركة أو هذا الجهاز اللغوي ااة نيسامما يدل على وجود هذه الفطرة اإلن غةللبهم افي طريقة اكتس

العام. والطفل يكتسب اللغة التي يتعرض لها وهو بطبيعة الحال تعرض غير منظم مهما يحاول 

يوجد أبوان مكن أن تكون وفق تخطيط وال م الطفل فإن ذلك الياأمر من تبسيط للغة باالك

ع آخروالتأكيد في أسبوع بو أسي ف و النفيما طريقة االستفهام في أسبوع هليقرران أن يقدما لطف

 113ثالث وإذا كان هناك نوع من التنظيم فإنه تنظيم داخلي عند الطفل ذاته.

 علم اللغة ب.

اتجاهات حقيقة اللغة واختالف طريقة  اختالفبة للغطرائق تدريس اف تال تأثرت اخ

 يةالبنائ ظريةالن ي علم اللغة همامتان في يومنا الحاضر فهملها ووصفها وهنا ستقدم مدرستان تحلي

Structural Theory سوسيسر يد التي بدأت عند F.de Saussure وازدهرت عندى بلومفيل 

Bloomfeld ترى  ثم موس"امللالشيئ الحقيقي " مامنا باعتبارهاأي دة" اللغوية التاملا" ترى دراسة وهي

" و "االستجابة Stimulus "في ضوء "املثير أن أي فعل اليفهم إال د" يؤكستها في إطار "سلوكيدرا

Responseوقد أفض ى ذلك بطبيعة الحال إلى أن يكون املنهج البنائي منهجا استقرائيا .Inductive 

 ما يلي :عن اللغة ية . وترى هذه النظرية اعدة أو النظر لى القإل ويصع " املادة " جم بيبدأ أوال

 اللسان ياللغة هي النطق ف. 

 والتثبيتلتدريب ت والعداللغوية تكتسب باا املهارات. 

 ولهاذا طريقة تحليل لغة معينة  لكل لغة لها نظام خاص يختلف بعضها عن بعض

 .التستخدم بلغة أخرى 

  أفضل من صود من أبنائها ولهاذا ليس هناك لغة ر املقيعبلت ظام كامل يكفين لهالكل لغة

 .غيرها

  خرى غة أمع له بسبب االتصال وتطور  هزمنحسب ظروف  لكل لغة تحيا وتتطور. 

  مصدر اللغة هو أبنائها وناطقها الصلي ليس املجع اللغوي أو املركز اللغوي أو مدرسة علم

 .النحو

                                                                 
 12ص. 2004كينارا جومباع  ،العربيةة تدريس اللغ طرائق ندي،ؤاد إيفيأحمد ف 113
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 ما يلي :ئ عن تعليم اللغة املباد ضبعقرر  وية السابقةلغال لنظريةانطالقا عن ا

 رر املكالحفظ والتقليد مها إلى التدريب و يلتكتسب بالعادة لذلك يحتاج تعاللغة  ن مهارةإ

 له دورهام في تعليمهااملدرس و 

 ن مصدر اللغة هو الكالم فيبدأ املدرس في البداية تدريس االستماع أوال ثم الكالمإ، 

 .ر الكتابةلخيا ثم ةالقراء

 بلية بين لغة الهدف واللغة الماختيار املحتوى بنتائج الدراسة التقا تمدعي نأ. 

  صحة النطق و التراكيب وغيرها. لثة مالظاهرة في اللغهتم كثيرا بالمور يأن 

باملدرسة السلوكية في علم النفس وتصدر منها الطريقة السمعية  تتفق النظرية البنائية

  ليم اللغةتعفي الشفهية 

 Transformational Generative Linguisticsفهي النظرية التحويلية التوليدية  نيةالثأما ا

ينهض به  أن اللغة اإلنسانية أكبر نشاط فترى  (Chomsky)لي أيدي تشومسكيوهي التي ظهرت ع

ة العن لغال اإلنسان وهي " الخصيصة " الولى للنسان ومن ثم يجب الوصول إلى " طبيعة " هذه

هر على ظتعن طريق القدرات اإلنسانية الكامنة التي الة أمامنا وإنما ة " امللموسة الظاهر داطريق " امل

اسة " الفطرة " اللغوية باعتبار أن لدى كل إنسان " قدرة " على إلى در  توجهن السطح " ومن ثم كا" ال

مكن أن تكون يال اللغة اإلنسانية ن د أاللغة وهي قدرة فطرية تولد مع اإلنسان . وهذه القدرة تؤك

 دودة يمكنناصر محمن ع تتكون  نت نشاطا " آليا " وإنما لغة إبداعيةملثير و إال كا استجابة

التي ال التنتهي عند حصر ومن ثم فإن اإلنسان ينتج كل يوم مئات من الجمل تنتج جمنها ا لكحصره

 لم ينتجها من قبل .

همه إال في ضوء ن اليمكن فكل نا فعالتعلق أمامايو م" وهوبعد ذلك يأتي درس "الدى

 ية السطحية .يقة والبنمعبالفطرة اللغوية من هنا ظهر مصطلح البنية ال معرفتنا

منا أن هذا كله أفض ى باملنهج إلى عكس ما كان عليه الشأن في النظرية البنائية التي يهي لذوا

ة " تبدأ بنظرية عن يقلحويلية نظرية " علتة اتتبع املنهج االستقرائي إذ من الطبيعي أن النظري

 Deductive .114دالليمنهج است تنوع املادة وإجرآت التعقيد أي أنها ذا م تحددطبيعة اللغة ث

 أشار تشومسكي إلى أن كل لغة لها بنيتان :

                                                                 
 21ص. 9961ية ندر ك، إسةجامعيال ةدار املعرف ،لم اللغة التطبيقيعلرجحي، عبده ا 114
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 .لتأويل الداللي للجمل و العباراتوهي تتصل باملعنى أو ا Deep Structure البنية العميقة .1

الجمل املنطوقة أو وهي تشير إلى العبارات أو  Surface Structureطحية لسة االبني .2

 .ةاملكتوب

لتالي لتحويل ولعل الشكل اتسمى باوية ت نحياطريق عدة عمل ولى عنل وتأخذ الثانية من ا

 يوضح ما سبق من كالم نظري 

 
 

ية ويدل طحالس ويدل هذا الشكل على أن التحويل هو الجسر بين البنية العميقة والبنية

 طوق نأو املحين أن البنية السطحية هي التعبير املكتوب املعنى في البنية العميقة هي  نى أأيضا عل

 115.وي ذي يحلله اللغال

 ترى : تختلف كثيرا بين هاتين النظريتين إال أن النظرية التحويلية التوليدية الو 

 و التثبيتب تدريأن قدرة اللغة تكتسب بالتطور اإلبداعي ليست بالعادة وال .1

 لياللغوية على وجه الخص في النظام الداخكثيرا في العناصير  للغة تتفقايع أن جم .2

 فقط هريةالظاب صر في التراكية ينحغلتغير ال .3

 وا في االستعمالاتفاق الناطقين بها لنهم قد يخطأأهمية استخدام القاعدة الثابة حسب  .4

 مايلي :غة لليم اظرية قرر بعض مبادئ تعلهذه النانطالقا عن 

سب املوقف تعلم الفرصة الكافية إلبداع الكالم حإلبداع ولهذا يعطى املعملية ا ية هاللغ .1

 حفظ فقطليد والالتقجرد بمالحقيقي ليس  تصاليالا

اختيار املحتوى ليس من نتائج الدراسة التقابلية وإنما من الحاجة االتصالية و استيعاب  .2

 وظيفة اللغة

 فرصة اإلبداع كالمهتعلم ملاوف ي أي وقت حسب ظر ف حويةالقاعدة الن تأعطي .3

                                                                 
 149ص.  ، دار املعرفة الجامعية،ث اللغوي هج البحمنيمان ياقوت، محمود سل 115
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طريقة نها م م النفس وتصدرفي عل ةالنظرية التحويلية التوليدية باملدرسة املعرفي فقتت .4

  في تعليم اللغةالقواعد و الترجمة 

 تخدامها في تعليم اللغةس: الوسائل التعليمية الحديثة واالفصل الرابع

ير املهارات التي تحددها طو تت لليم اللغافي تع يةأساس الوسائل التعليميةأصبحت 

 نولوجياي تكثة فديمال اتجاهات حاستع ن. وقد تطورت هذه الوسائل اآلن تطورا هائال ملهدافا

 التعليم وهي :

 
 فوائد هذه الوسائل في مساعدة عمليتى التعلم و التعليم هي :

 اإلنترنيت .1

دام البريد خاستيمكن من خاللها ث ة حيقدمت شبكة اإلنترنت للتعلم فوائد كثير 

ن مكنحاء الكون وييع أمجاللغة العربية أو اإلنجلزية أو لغة أخرى من كانت بسواء  رونياإللكت

معلومات عن املناهج والتطور التربوى والكادمي و طرق التعليم والتعلم من  لىنحصل ع ا أنلن

عليم ومن لتل لةالنت تستعمل وسيى ع علفهناك مواق .مركز مصادر املعلومات التعليمية خالل

الفديو  عددتمملشاهدة  (YouTube) ث عن البحوث أو املقاالت ويوتوبأشهرها جوجل لبح

ية )فيسبوك، تويتر، انستجرام( وسيلة االتصال مع الخرين مثل االجتماالم اإلعل ووسائ

 https://www.arabic-online.netالناطق الصلي. ولكن هناك موقع خاص للتعلم العربية وهو 

ستماع )اإل  ةات اللغوية الربععلم بهذا املوقع هو ممارسة املهار ات املختلفة، لن التاملميز  هفيو 

 ت واستعمالها في السياق املناسب.بة( وفهم املفرداوالكتا راءةوالقم والكال 
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، وقبل التمكن منه https://www.arabic-online.netهذه هي صفحة للدخول ملوقع 

 ل بريده اإللكتروني.بتسجي هعململن أراد أن يستد ال بف

 
 

وة الخطلم. تعضوع املادة للمو  لثوهذه هي صفحة رئيسية للتعلم، وهي تظهر املميزات م

هي مشاهدة الفديو، والخطوة الثانية القيام بالتدريبات عن املوضوع املتعلق في التعلم لى الو 

تدريب  و، ولكل مهارة لغويةديالفاملستعملة في  داتملفر مثل إجابة السئلة مناسبة باملوضوع وا

ل تسجيلم و تكمحاكة صوت املهو  ممختلف، فلالستماع هو فهم املسموع عن الفديو. وللكال 

ملتعلم ثم تحميله وإجابة السؤال بتسجيل الصوت فتحميله وبعد انتهاء هذا القسم صوت ا

التعبير. وللقرأة و ق أملتعلم في النطء اأخطافسيحقق الناطق الصلي املاهر في العربية إلصالح 

 بقة.الساة فديو أو املادال يفقروء، واملفردات املستعملة في النص والسئلة تلقى فهم امل هي

 بة هي إجابة السئلة بكتابة الجواب على الصندق الذي قدم تحت السئلة.وللكتا

أن ملتعلم ستطيع اه يوفي (Live Section)ومميزات أخرى لهذا املوقع هو القسم الحي 

جة بحا ععليم من خالل هذا املوقين الجدول املناسب معه. والتاعل مع الناطق الصلي بتعيفتي

 روفون للحصول على التعلم الفعالي.عة وميكلسماثل ام إلى اآلالت
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 الكمبيوتر  .2

 بوي التر إن العالم املتطور بحاجة ماسة إلى إدخال الكمبيوتر في التعليم لتأكيد الجانب 

ارة إلى نقاط الضعف ذا يجب االهتمام واإلشنا بتكنولوجيا نفسها لهتماما فوق مام به واالهت

 .حيح التي يجب أن يتعلمهاصتال تآر ا الطالب وإجمنه التي يكشف

هنا يبدو دور الكمبيوتر في اإلجابة عن هذه السئلة املطروحة لن رجال التعليم 

 حتى يستطيع رجال اتعليمي اويترب اهدفليكون يم تعلل الدخول الكمبيوتر في مجاعلى يصرون 

جد في ة تو شائعل . فهناك وسائجرمبالسليم امل لى تغيير السلوك والتخطيطالتربية العمل ع

، فوظيفة أساسية لهذا البرنامج هي لعرض املعلومات أو Microsoft Power Pointكمبيوتر ومنها 

 يم املتفاعل املؤانس.لتعلا يلةكن أن يجعله وسملممن ااملعلم املبدع ف على يدتقديمها، ولكن 

يين لحامن ار مستخدم في كثيج ما، فهذا البرنMacromedia Flash Playerوبرنامج أخر هو 

 عليم والتعلم.للت

 ديو املتفاعلالفي .3

يو املتفاعل أحد الخيارات املتبعة في التغلب على حل املشكالت تعتبر تقنية الفيد

خدام الحاسوب ل باستيق الفيد يو املتفاعطر عن زيوني العادي فتلفث الالتفاعل في الب

التفاعل و التحاور وجعل  نيةو يز فلبرامج التلا يميستطيع فتح املجال أمام املتعلمين ومصم

يو حسب سرعة ية بتسهيل عملية التعلم من الفيداالتصال ذي أهمية كما تسمح هذه التقن

ة في التقنيبة وتمكن أهمية هذه لو ملطارات الصورية االطة وااملتعلم واختيار املسارات الصوتي

 .ابة فوريةتجساعليمية وحصوله على جعل املتعلم سيد العملية الت
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 تعليميالن لفو تال .4

بية و العالم في الوقت ر تعتبر التكنولوجيا إحدى اإلنجازات الكبرى التي شهدتها الت

لتربية ة إذ يمكن ليعاملة لثروة قومية نواتها جيا االتصاالت هي بحد ذاو الحاضر ويبدو أن تكنول

ة يالتجاهات العلموا لتحقيق أهدافها بصورة أفضل وبما تتناسب مع التطورات توظيفها

  116.بالد العربيةفي الربية الت

جيا االتصاالت بخصوص التعليم عن بعض هو أحدث ماقدمته إلينا تكنولو يبدو أن 

 .ليم في هذه الطريقة تعال ليفو نية ويقومالترات التعليم عن طويق التلفزيون أو املحاض

 

 : النتائج و التحليلالخامسصل الف

 : النتائج .أ

 ما يلي : في تعليم اللغة سيستخلص الباحث  اسيةالسدئى بااملوجز عن امل ضر الع بعد هذا

وحضارة ناطقها  ثقافةورة بفضل الدين اإلسالمي وتقدم اللغة العربية هي لغة حية ومتط .1

م تستخد ربية واد الدول العضل تقدم اقتصغة بفذه الله دمتقأن كما  ،المالعتوى في مس

 .اهر كثيرا في الدول العربية وغي

باختالف وجهة النظر عن حقيقة اللغة واختالف استخدام لغة س التدريق تختلف طرائ .2

  .علم النفس في مجال تعليم اللغة

نجاح  عدساية كبرى لنه سيأهمذو  الحديثة في تكنولوجيا التعليم استخدام الوسائل .3

 .ت وأقل جهدبأسرع وق التعليم

 .لغةم الليسهيل عملية تعتإن خبراء علم النفس اللغوي بذلوا جهودا في  .4

 التحليل .ب

على الرغم من أن تكنولوجيا التعليم الحديث مهم في تعليم اللغة فإنه يبقى دور املعلم أهم  .1

 .منه

                                                                 
، بحث في إندونيسيا بين الواقع والطموحية اللغة العربفي تعليم تعليمية الوسائل ال استخدامن، حمالر فيصل هيندرا بن عبد 116

، القاهرة م 2005 هورية السودان،العلوم اإلسالمية جمم و كريلآن ار ة القامعجالدكتوره( بجة التخصص العليا )لنيل در  مقدم

 251ص.  2000
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بة املناس املوادو  ائل والطرائقوسالة الجيدة من بيئال ن  املدرسة املعرفية لها سلبياتها، ل  .2

 .لمعتت املعلم تنمي رغبة املتعلم في الاتبحر معلومو 

 .بعدم البيئة الجيدة واملعوقات عند تعلمه كي يواجه التحدياتذط اللنشيا املتعلم .3

 

 املراجع

 1983القاهرة  ،مكتبة النهضة املصرية ،نظرية التعلمأحمد زكي صالح، 

  2004كينارا جومباع  ،اللغة العربيةتدريس ق طرائ فيندي،ؤاد إيد فأحم

 2007 .ةظل العومل ىف "اإلعالم الحديث .أدهم عدنان طبيل

 2001 .خصائصها ("، العلوم –أهدافها  –أمجد قاسم، "العوملة ) مفهومها 

 1981القاهرة ،، دار النهضة العربيةعلم النفس التربوي جابر عبد الحميد، 

ملة اإلعالمية وصناعة التغيير في العالم ن العو الدين يكتب ع فالعوض، "سيين حسن الدسيف 

 .يةالمعوة اإلسدلا مي"، منظمةاإلسال 

صالح حسين سليمان الرقب، العوملة الثقافية آثارها وأساليب مواجهتها"، مركز التأصيل للدراسات 

 .والبحوث

ة ن بلغات أخرى، جامعيقلغة العربية للناطال عليمعبد العزيز بن إبراهيم العصيلي، أساسيات ت

 1423اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 

 1996، دار املعرفة الجامعية، إسكندرية يبيقلتطة اعلم اللغ ،حيعبده الرج

استخدام الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية في إندونيسيا فيصل هيندرا بن عبد الرحمن، 

)الدكتوره( بجامعة القرآن  يادرجة التخصص العل ل، بحث مقدم لنيموحالطقع و بين الوا

 2000م، القاهرة  2005، السودان ةيور العلوم اإلسالمية جمه الكريم و

 .مبارك عامر بقنه، "مفهوم العوملة ونشأتها"، صيد الفوائد

  2007روسدا كاريا باندونج  ،علم النفس التربوي محبين شاه، 

 امعية،، دار املعرفة الجي غو منهج البحث اللت، اقو ان يمحمود سليم

 1985 ،مةلكر ة امك ،قرى لام جامعة أ ،تعلم اللغة العربية ،محمود كامل الناقة

  1995القاهرة  ،املكتبة الكاديمية ،علم النفس ي اللغوي  ،نوال محمد عطية

 2012 يعقوب ناصر الدين، "العوملة الثقافية"
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 (Domino Braile Card) ايلبر  دومنو  بطاقة يمية على الشكلالتعصميم الوسائل ت

   لتنمية كفاءة طلبة األعمي فى حفظ املفردات

 املدرسة اإلبتدائية عائسية بفونوروكو أنموذجا(دراسة تجريبية في )
 

Yoke Suryadarma dan Ricky Wirakanda Fernandez U 
كونتور جامعة دارالسالم   

Phone: 082219005587  
Email: yoke.suryadarma@unida.gontor.ac.id 

 

ه مع البحث بل يحتاج إلى وقت طويل و بذل قوي  إن  تعلم اللغة الجنبية ليس بأمر سهل أو هي ن امللخص: ، لكن 

وتأتي  هد معقول،وبج للغة في وقت قصيريم اعدة طرق لتعلب ةشودالهدف امل والدراسة أمكن الوصول إلى

يساعد تالميذه في تحديد أهدافهم وصياغتها صياغة إجرائية، ثم تحديد املشكالت التي  ؤولية املعلم في أنمس

اد دعإكليم اتهم. ولنحاح املعلم فى العملية التعليمية ال بد أن يفكر المور الكثيرة قبل أداء التعاستثارات اهتمام

ومن أهم المور التي تحتاج فى نشاط  وغير ذلك ائل التعليميةلها، ووس املالئمة ة التدريسيمية، وطريقلتعلملواد اا

بطاقة  باستخدامعربية للطلبة العمي البد أن يأتي لتعليم اللغة الالتعليم ولنجاحه هي الوسائل التعليمية. وا

و استخدام ملناسبة. التعليم ا بات وطرق مية والتدريتعليواد الر املايتخلى ادومينو برايل املالئمة ويحتاج أيضا إ

لى للوصول إ بطاقة دومينو برايل يكون فعاليا و تسهيال للمدرسين واملدرسات في العملية التعليمية ومساعًدا لهم

ي لطلبة العمل ديم الجالقيام على التعليدرس ي اللغة العربية على مومن خالل التعليم وجب الهداف املنشودة. 

له تأثير عظيم تعليم اللغة العربية ة حتى يكون التعليمية املالئمالوسائل  لطلبة إلىجات اهتم أيضا باحتياوي

 التدريبات التطبيقية في التعليم.وأن تكثر التكرار و حفظ املفردات، في  للطلبة العمي

 

 .اتفرديل، حفظ املابر  ودومنبطاقة  ،الوسائل التعليمية ،فعالية :الكلمات الرئيسية

 مةمقّد 

ن، بية ليس بأمرجنل اللغة ا إن  تعلم واللغــة العربيــة هي من أكبــر لغــات املجموعـة  117سهل أو هي 

انتشارا في العالم ويستخدمها حوالي  أكثر اللغات الــسامية مــن حيــث عــدد املتحــدثين واحــدى

ـة لكـريم ولغـرآن اوهي لغـة الق ربيةدولة ع 22 ـيف ةمنس ثالثمائة مليون وحتى خمسمائة مليون 

م ريع الساسـييالتـشمـصدري 
 
ن فـي اإلسـالم والحاديـث النبوية املروية عن محمد صلى هللا عليه وسل

غــة فيــتم  اســتخدام اللغــة العربيــة كلغــة الـ
 
 ةـصال وال تـتم الـصالة إال بإتقـان بعـض مـن كلمـات هـذه الل

ة لستا اكونهــا ك إلــى المية إضــافةســلــدول اإل اي ف ملنظمة المم املتحدة وعدد  حــدى اللغات الرسمي 

                                                                 
/  هـ1432ة الولى، الرياض ، الطبعان بهالناطقيربية لغير لعلمي اللغة اءات ملعاضإاهيم الفوزان، عبد الرحمن بن إبر  117

 96، ص. 2010دان: ر ، غتاملفردايم لل الخطاب فى تعتي، تخليانظر: العنا 239، ص. 2011

mailto:yoke.suryadarma@unida.gontor.ac.id
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غة العربية باعتبارها من أهم لغات الحضارة 
 
ة الل من الهيئات العاملية. ممـا يـدل علـى مدى أهمي 

 118والثقافة والدبلوماسية في العالم أجمع.

ة لمين، وخاصبلدان املسنتشر في جميع ة قد اير خال اآلونة  ذهه يفغة وإن تعليم هذه الل 

د قامت بتعليمها عدة املؤسسات واملدارس والجامعات اإلسالمية بإندونيسيا إندونيسيا. لقفي 

وتأتي مسؤولية املعلم في أن يساعد تالميذه في تحديد 119.ومازالت تجتهد منذ قيامها في تعليمها

وللمعلم  120هم.ت اهتماماتستثاراشكالت التي اد امل، ثم تحديةئيراجإغة أهدافهم وصياغتها صيا

حيث أشار القرآن الكريم إلى دور املعلمين من  121ملية التربية والتعليمية،أهمية كبرى في ع

ك  و   ت 
اي َٰ م ء  يه 

 
ل  ع 

ْ
وا

 
تل م ي  نه   م  

ً
وال س  م ر  يه  ث ف 

ٱبع  ا و 
 
ن ب  ع  النبياء وأتباعهم، قال هللا تعالى: ر    ي 

 
ب  م  ٱلكتاه  م  ل

 و  و  
 
ة كم    ٱلح 

 
ك ز  ن  ي  م إ   يه 

 
نت

 
يز  ٱلك  أ ز 

يم  ٱلع  ك 
 122.ح 

 قبل معرفة اللغة فهم الناس يمكن ال حتى املفردات من مجموعة اللغة وحقيقة

من احدى  وهي أيضا اللغة، عناصر من عنصور  املفردات فهيو أما  123منها املفردات معاني

الثروة اللغوية ل تعلمها لنيغوية. فيكون ارة اللاملهلحصول على ل بهااستيعالعناصر التي البد من ا

  124جدا.مهما 

 املفردات عن املتعلم املدرس إلى من العلوم نقل عملية هو اللغة العربية وتعليم

والناس سمعوا كثيرا اصطالح الكلمة بل قد استعملوها كثيرا .  .125الدراسية باملادة مناسبة

ذا جة. ولكن إمناسبة وحالكل  حين و كل يوم وكل  تعملوها فياس” ةمالكل“فربما كانت هذه 

                                                                 
، جتماعيال انظر علم اللغة  لغير الناطقين بها من وجهات العربيةأفضل املنهج لتعليم اللغة ، غكيون أون  تورة يون كالد 118

 92، ص. 2013هانكوك 
119. "armaryadYoke Su غانم هللا اإلسالمي "عبد ة املركز لبرنامج اللغوي املكثف لجماععليم اللغة العربية في ات 

 LISANUDHAD [Online], 5.1 (2018(: p.133 ".مهايئل" فونوروكو ومنهج تعلالشما
 408ص.  م،2012، انيةة اللبندار املصري، بعة الجديدة، الطيقبطين النظرية والتتعليم اللغة العربية بحاته، حسن ش 120
ة موالن مالك إبراهيم عجام ، مطبعةكفءلالعربية اللغة د مدرس امهارات التدريس نحو إعداين، أوريل بحر الد 121

 16م، ص. 2011بماالنج، ومية الحكسالمية إل ا
 129اآلية :  البقرة سورة 122
 .23ص.  دسغوية، عاب الللأثر استخدام األ قاسم البري، 123
124 hasa Ba ngajaranekatan Metode dan Teknik PePendFachruddin Djalal, dan M.  EfendiFuad Ahmad 

Arab, (Malang: IKIP Malang, 1982), p. 100 lihat juga: Yuyun Rohmatul Uyuni, Manahiju ta’limil lughah al-
Arabiyyah, (Malang: Al-Ittijah, 2010), p. 256 

125aya(Semarang: CV Triadan J, onesiasa IndBaha maningsih,RuEndang  ،,5) Cet. 2009  4p.  
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ئلوا عن  لذالك حفظ126معاني هذه الكلمة )ما هي الكلمة؟(، فربما يكون الجواب ليس بسهل. س 

 127إيجابتها. من شروط وشرط اللغة العربية تعلم مطالب من أساس ي مطلب املفردات

 اللغةتعلم  فى بالسهولة نعرو شي املفردات نم ار كثي ااستيعاب التالميذ والفائدة منها كانت

 .128بيةالعر 

التي قامت بتدريسها هي سيا بتدريسها. فمن بعضها الهمية قامت املدارس في إندونيلهذه 

إحدى املؤسسات التربوية التي  و هي عائسية بفونوروكولذوى االحتياجات  الخاصةاملدرسة 

للغة لم الطلبة العمى اعتسة ئص هذه املدر خصا نوم ،ةتهتم بالتربية وتعليم اللغة العربي

 الخاصةجرت عملية تعليم املفردات باملدرسة  حلة الولى و املتوسيط و العليا.ية من املر العرب

عائسية فونوروكو باستخدام طريقة اإللقائية بدون وسائل الذى يساعدهم لذوى االحتياجات 

حتاج القيام بتعلم املفرد ا ل أيضويقا 129ل املالئمة، .وسائباستخدام ال بيةر عات الفي حفظها. في 

اجح هو الذي يتمتع فى تدريسه بالطريقة املتنوعة والوسائل التعليمية س الناملدر أن 

الوسائل التعليمية الخاصة له بما فيها من  معرفة فعالية استخدامفلذلك ال بد من  130املالئمة.

اللغة العربية ليم إلى أهداف تع ل و صلو يحة لالهداف والتدريبات وطريقة التعليم الصح

حفظ املفردات الجديدة حتى يكون التعليم فعاال ويحصل على  كفاءة فيلا حة، و هوصحيال

 يل.اوالوسائل الذي يرجى الباحث هو بطاقة دومنو بر  131الكفاية الساسية.

 ميعلية لتالوسائل التعليم معرفة فعالية استخدامو من هذه الحوال يدعو الباحث إلى 

 في ى فى حفظ املفرداتطلبة العمة كفاءة البريل لتنمية دومنو سا على بطاقمؤس العربيةلغة لا

تسهيال للمدرسين في تعليم املفردات  ،عائسية بفونوروكولذوى االحتياجات  الخاصة املدرسة

 تدااملفر ة العمى فى حفظ ومساعدا لهم للوصول إلى الهداف املنشودة، وترقية كفاءة الطلب

 كو.بفونورو  سيةعائلذوى االحتياجات  اصةالخ املدرسة فى

                                                                 
126162. p), 1994Rineka Cipta,  :akartaJ(m, Umu ikLinguister, bdul ChaA   
 فسهرجع نامل 127
 املرجع نفسه 128
 67، ص. 0920ولى، ل فردات، الطبعة ا، املتكنولوجيا التعليم، ان كدوكعبدالرحم 129
: انظر أيضا 48-44, ص. (1987, )الكويت: دارالقلم, موالتكنولوجيا فى التعلي االتصال وسائل, ويجيمحمدى الط ينحس 130

 284(، ص. 2018النج الحكومية, عة ماجام )ماالنج: ...م الوسائل التعليميةيتصمي، ض ريا أغوس
ورقة املقابلة انظر:  020.0اعة السملدرسة فى ا فى ديوان 2018ر سبتمبي 6 رزكا يوم الجمعةة املحاورة مع الستاذة نتيج 131

 4-3, ص. w/06-x/2018-01/1الرقم: 
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 التصميم

التصميم لغة رسم أو مخطط لبناء أو طريق أو غيرهما. وهو تقسيم ملوضوع من املواضيع أو 

وتصميم الوسائل التعليمية في قاموس التربية  132 مشروع من املشاريع العلمية أو االدبية أو غيرها.

تصميم الوسائل  يس فيرى أنرت زاعينة. وأما روبسة مناسبة ملدر م يةيملعئل تاسهو عملية وضع و 

التعليمية يعني به أساسا عملية اتخاذ القرارات التي تتعلق بطبيعة مكونات الوسائل التعليمية، 

 133وتنظيمها بالنسبة لبعضها.

ماط نالوسائل التعليمية من الناحية التقليدية عملية تتضمن وصف ال ومعنى تصميم 

ها. أما من الناحية املعاصرة فهو خطوة قييم إلى تحقالتعلئية التي يهدف لنهاالكلية وا يةوكسللا

تمهيدية يؤديها املختصون بوضع املواصفات واملعايير التطويرية والتنفيذية التي تخص مكونات 

 134 .الوسائل التعليمية

بطة طوات املتراخلس ااسعلى أ إن تصميم الوسائل التعليمية ال بد أن يتم بطريقة منهجية

ناك العديد من الخطوات التي يجب على املدرس القيام بها قبل دة. هاملفيليمية التعإلنتاج الوسائل 

 135االستنتاج:

 136 ة.مالحظة املنهج الدراس ي ملعرفة االحتياجات والهداف املنشودة من الدراس (أ

 تخطيط وتصميم الوسائل التعليمية، وهو كما يلي: (ب

 ةليمياد التعللمو  شكللاو طار إل تحديد ا (1

 معيار نجاح هذه الدراسةمة أو عليمية العاتحديد الهداف الت (2

 تفصيل الهداف العامة إلى الهداف الخاصة (3

 إعداد السئلة لقياس مدى تحقيق الهداف الخاصة (4

 د في تسلسل منطقيترتيب العناصر الرئيسة للموا (5

 وضع خطوات التعليم (6

 يةيمعللتلوسائل اا ذهبه متعليللتحديد الدوات الالزمة  (7

                                                                 
 .434، ص. واألعالم... ةد في اللغجنامل سوعي،الي معلوفب لويس ال  132
 .22، ص. املنهج وعناصره...ميرة، وني عبسي إبراهيم 133
 .43. ص اللغة العربية...،، الوائلي موسعاد عبد الكريه علي حسين الدليمي ط 134
13524.-5p. 1ul: Bahan Ajar..., usun ModMenyyanto, rDa 
136p. 10. ..,n Ajar.an BahangembangPeM. Bruri Triyono,  
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 وفق املنهج املخطط والوسائل املمعينة.صممة تعليمية املتطبيق الوسائل ال (ج

 التقدير أو التقييم ملدى فعالية وسهولة الوسائل التعليمية املصممة بعد تطبيقها. (د

  137 ق مالءمة الوسائل التعليمية املصممة بالهداف املنشودة.التقويم والتحسين لتحقي (ه

 

 ليميةعتال لئالوسا

لم لتحسين عملية التعليم املع اة يستخدمهاية هي كل أدائل التعليمأن الوس وسادرف مع

وتوضيح معاني كلمات املعلم أي لتوضيح املعاني وشرح الفكار وتدريب الدارسين على املهارات 

 لىع ملاملع بالعادات وتنمية االتجاهات وغرس القيم دون االعتماد الساس ي من جانم بهوإكسا

ات التي تطلق على وسائل التي دد في مصطلحوقد ظهر تع .138قاموالرموز والر  لفاظستخدام الا

تستخدم في مجال التعليم، مثل: تكنولوجيا التعليم، التقنيات التربوية، ووسائل اإليضاح، 

لفظ لابناء على ذلك اللفظ "وسيلة" أصل  139عية، والوسائل السمعية البصرية.والوسائل السم

ع. في اللغة العربية وسيلة هي ما  يطوسلوسيط، الاملراد ا Medius (bahasa latin)ية ينتال نم املشي 

ع الرسالة من مرسل الرسالة إلى مقبل  140يتقرب به إلى الغير. والوسيلة هي مرسل املراد مشي 

 تىالل ئاالوس وفلذالك معنى الوسيلة هي الوسيطة. والوسائل التعليمية هي الوسيلة أ 141الرسالة.

 ية.تعليمالعملية ال ان فىرس لتوضيح البياملدتستخدمها 

تتنوع الوسائل التعليمية وتتطور بتطور الزمان، فمنها ما تعتمد على اللغة اللفظية أو 

لتسجيالت الصوتية، ومنها ما تعتمد على الصور املسموعة، ومنها ما تعتمد على الصور والرسوم وا

حسب  وذلك لى مجموعات،قسم إل التعليمية تنوسائوزان أن اللفا رى يو ها. ر ياملتحركة والتلفاز وغ

 142الحاسة التي تخاطبها، وهي:

                                                                 
137), findo Persada, 2010RajaGra(PT titatif dan Kualitatif, Kuan ikann PendidaMetodologi Penelitir, iEmz

p. 284-285. 
138. "Faruqi Umar Al بغيرها اللغة العربية للناطقين في تعليمالتعليمية  لام الوسائخدأهمية است LISANUDHAD." 

[Online], 1.2 (2014), p.81  
 140، ص(2007، ، )إفريقيا : الدار العامليةابغيرهقين ية للناطبتعليم اللغة العر هللا،  الصديق عبد رعم139
 900.ص (،2007، رك، )بيروت دار املشالمة واألعغلاملنجد في الف، لويس معلو  140
1413), p. da, 2003Jakarta: PT. Grafindo Persa, (Media Pembelajaran, r ArsyadAzha  
 111م، ص.2002ملصرية اللبنانية، دار ا، الوالتطبيق غة العربية بين النطريةلتعليم اله، تاشححسن  142



 
 

 

 
﴿74﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

الوسائل التعليمية بشكل املواد املطبوعة أو املرسومة، مثل: الكتب، الصورة  ،األول 

 ،ثانيلاالتعليمية، والرسومات والخرائط، واللوحات التعليمية، والشفافيات، والبطاقات، والرموز. 

تة، وأشرطة صوتية فالم ثاببتة، مثل: ألبصرية الثالسمعية اكل املواد اة بشلتعليميائل االوس

الوسائل التعليمية بشكل املواد السمعية البصرية املتحركة، مثل، أفالم  ،والثالثنات. وأسطوا

 متحركة، وأشرطة الفيديو، وأقراص الحاسوب.

ية. لعملية التدريسفى ا امهاس فى استخددر ملا نسا أحذإللوسائل التعليمية مميزات ممتازات  و

لحاسوب اآللي واستخدامها فى التعليم" كما زات حيث يقول ألفت محمد فردة فى كتابه "اميوهذه امل

( تثير إهتمام التالميذ كثيرا وتجعل ما يتعلمونه باقي الثر وكذالك تقدم خبرات واقعية تدعو 1يلي: )

ل عند و الحاكما ه ،فكيرة التالميذ استمراريالت ي فى أذهاننمت (2) اتي.ذلالتالميذ إلى النشاط ا

( تسهم فى نمو املعانى ومن ثم فى تنمية الثروة 3ليات والرحالت. )استخدام الصور املتحركة والتمثي

( تقوم 5( خلق بيئة غنية بالتشويق مما يشجع على التعلم دون امللل. )4اللغوية عند التالميذ. )

 يذ معرفة مادرس والتالمسهل على املمما يطور التالميذ. جل تمية بحفظ سليتعال لوسائلامعظم 

 143التي واجهها. تم إنجازه والصعوبات

 

  تعليم املفردات

املفردات واحدها مفردة، وهي اللفظة أو الكلمة التي تتكون من حرفين فأكثر وتدل على معنى، 

دة أصغر وح نهالمة هي أالك فردة أون املر مخآل انى ع. وامل144سواء أكانت فعال، أم اسما، أم أداة

الفقري للغة. واملفردات عنصر من عناصر اللغة  العمودواملفردات في اللغة العربية هي ة. حر  لغوية

واستخدامها في اللغة. وفي مجال تعليم اللغة العربية، تلعب  املعانيالشاملة على املعارف عن 

د زداداللة. ياكيب والصوات والتر ب ال اللغة بجاني ف س ياسصر أنع نهاإذ أ هاما،املفردات دورا 

. ومن مفرداتهاللغة مهاراته في اللغة إذا ازدادت مفرداته، وتضعف مهارته في اللغة إذا قلت  متعلم

 .145استوعبها التيالشخص في اللغة متوقفة على املفردات  هنا يمكن القول إن كفاءة

                                                                 
 301-300ص.  (,2008عود, س عة امللكام)الرياض: ج, التعليم ماته فىادسوب اآللي واستخالحافت محمد فردة, ال 143
ي، ل)الرياض: دار الغا،بيةر ناطقين بالعلار يمية لغيالتعل اد الكتبأسس إعدبد الحميد عبد هللا،اصر عبد الغالي وع 144

 7 ، ص.(1991
145" Rashih Fakhrur.  1.2 بيقياطت؛ نظريا و لعربيةاطقين بغير اللغة ادات للنتعليم املفر, [Online] DLISANUDHA ."

(2014), p.27  
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معان معانيها مناسبة بن يتعي التعلم في هوت دار فامل ملوهناك رأي أخر أوضح أن معنى تع

فيمكن أن يعتبر أن هذا التدريس لم  ،إذا كان تعلم املفردات مقتصرا على هذا الغرضس. و القامو 

البد أن يفهم تدريس املفردات حيث أنه محاوالت إلى حمل  ،يحصل الجانب العملي من اللغة. فلذا

ر ة و ال يقتصو الظروف الجاري والالحمات وفقا بكلالل اماستع يالتالميذ حتى يكون لهم كفاءة ف

أو معرفة اشتقاقها  ،يزه على استيعاب الكلمات من جانب كيفية تلفيظ الكلمات حرفا حرفاترك

ثم ترجمتها بمعاني القاموس. لن ذلك قد يجر إلى سوء استعمال الكلمات املضادة )غير  ،)أصولها(

رة و قد معهم معرفة الميذ إذا لم يكنالتظها من مفردات حف ئدةافو ال  مناسبة( في جهة املعاني.

 .146على استعمالها

 فى أهمية املفردات وأما .وأهدافها معانيها في أجنبية كلغة العربية تعليم خبراء يختلف قد

 :تلى كما فهي تعليمها

 من شروط وشرط العربية تعلم مطالب من أساس ي مطلب املفردات تعليم أن (1

 147.هاتبإيجا

 قبل معرفة اللغة فهم الناس يمكن ال حتى املفردات من عةمو مج اللغة ةيقحق نأ (2

 148منها. املفردات معاني

 ة.العربي تعلم اللغة فى بالسهولة يشعرون املفردات من كثيرا استيعابا التالميذ كانت (3

م أن تدل وهذه
 
 عناصر اللغة من عنصر املفردات لن ضروري  أمر املفردات تعل

 لنها لتالميذ صعوبة يةالعرب لغة ةاإلبتدائي مرحلة فى .بيةالعر  اللغة متعلي ىف مةدخاملست

 تراكيبها. و املفردات تعليم إعطاء هي الولى الطريقة

فردات فيما يأتي :داف من تعليم املأهو من     

 املسموع. سواء من خالل مواد القراءة أو فهم ،إدخال املفردات الجديدة للطالب .1

رات إلى مهايستحمل  نهملجيدة الاملفردات بانطق ين على قادر  نواو كيلالب طلتدريب ا .2

 الكالم والقراءة أيضا.

                                                                 
146gung, agunTAIN Tulung: Sulungag, (Ti Pengajaran Bahasa ArabDiktat Metodologayati, nin NurhA 

2006), p. 27-28 
 194 , ص نفس املرجع 147
148, abahasa ArBf Pembelajaran rategi AlternatiDan St Metodelogih Zaenuddin, dkk, dliyaRa 

(yogyakarta: STAIN Cirebon Press, 2005), p. 8 
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داللي أو معجمية )تقف وحدها( وعند استخدامها في سياق جملة  ،فهم املعنى املفردات .3

 معينة.

الطالب ليكونوا قادرين على نقدر املفردات والتعبير اللفظي أن يتحدث والكتابة او  .4

 149.الجيدها قايساء لشناإل

طريقة  طريقتن، يعنى تدريسه هما رس من خاللد  املأن يعمله  التي البد املالئمةيقة الطر 

 وبيان تفصيلها كما يلي: .الحوار ةجواب و طريقالسؤال و ال

 جوابالسؤال و الطريقة  .1

رس، أو يفعل رس باملدد 
رس بالطالب، املد 

 هذه الطريقة أن يفعل بين املد 

بالسياقية من  م املفرداتية تعليمثلة من حقيقدم أقيقية، قيد حملز  .كر تاملش والشخص ي  أ

 .طريقة سؤال وجواب

 طريقة الحوار .2

تسلية الضيوف  "مثل : تتصل "ملجاملة ،ذه الطريقة حقيق بالتصور حول الحياة اليوميةه

 150زيد ظهور وغير ذالك. مل

م امل أيضا يجوز و 
 
رس عن تعليم امليعل

 : يلي كما ةبالطريقفردات د 

التي لها  الكلمات مجموعة من يقارن بين ،يشبه ن الكلمات التيعة من بين مجمو ار يق .أ

املرادف واملضاد املعنى بين  مرادف. املفردات تجتمعها في رتبة واحدة. ثم يطالعها من جهات

 .نستطيع أن نعرف املفهوم من كل كلمة كلمتن التي خالف عليه. ومن ذلك العمل

 التعليم الخالصة أن   موس. ويأخدومن القا سياقمن الفردات امل ميعلت ارن قياق. هو بالسي .ب

 املفردات الجديدة من السياق هو أحسن وأكثر فعالية من القاموس.

 

 بطاقة دومينو برايل

 دومينو واملصممة على الشكل أو البطاقة هي مجموعة من اللعاب املبنية على البالط

هايتين ه إلى نخط يقسم الوجبه  يل الشكلستطقة ماطبو ط أال دومينو عبارة عن بكل  .املستطيل

                                                                 
149eri gtas Islam Neersivi: UnlangMa( novativi Pembelajaran Bahasa Arab Iaiful Musthofa, StrategS 

Maulana Malik Ibrahim, 2011), p. 59  
150111-wali, 2014), p. 109kan Rajaa: Percetarta, (JakInteraktifajaran Teknik PembelDzulhanan,   
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، أو أو النيبات  ،يتم وضع عالمة على كل نهاية مع عدد من البقع )وتسمى أيًضا بالنقاط .تينمربع

ا أو يحتوي على بعض  ،ال يمكن تمييز ظهور الدومينو في مجموعة . البوق( أو فارغة
ً
سواء كان فارغ

ى أحيانا سطح وتسم ،ينووعة الدوممجم تشكل أللعابنو ليمو لدع اطق .التصميم املشترك

 ،من الدومينو 28الوروبية التقليدية من -تتألف مجموعة الدومينو الصينية .لسفينة أو حزمةا

لدومينو عبارة عن جهاز ألعاب مجموعة ا .تضم جميع مجموعات التهم الفورية بين صفر وستة

 .عةمجمو  ب معمن اللعا نوعةوعة متب مجمكن لعميث ، حيدلعب الورق أو النر عام، يشبه 

سونج على قاعدة  في الساللةوولين  التسلية في بدئالصين  قبائلمينو هو من أول ذكر لدو 

ظهرت الدومينو  .(151(1494-1162)استخدم دومينو للعب امليسر في سنة ،مالك سياو جنوج سية

نية إلى مينو الصيالدو طورت كيف ت ولكن ،رعشمن اثإيطاليا خالل القرن الالحديثة لول مرة في 

اللعبة إلى حتى انتسر قد يكون املبشرون اإليطاليون في الصين  .معروفة لعبة الحديثة غيرال

يحاول كل العب في  ،حيث يتم تعيينهم لتشكيل خط ،. يتم لعب اللعبة مع الدومينو152أوروبا

 .153لهي تم تشكيالذ الخط ى طرفيعة علطقلا ابقطتومينو ووضعها مع قيمة املقابل العثور على د

لتعليم اللغة العربية في مادة املفردات لطلبة العمى،  لباحثم اصم مينو برايلقة دو و بطا

بشكل الصور و الكتابة على شكل برايل تحتوى على لغتين اللغة العربية و اللغة إندونيسيا متسوية 

 نيسيا.غة الربية و اندو اللفي  برايل الشكلعلى  ةابتلكو ا ةءم الطالب الصور متسويليتال في املعنى.

للغة هي القدرة على التواصل بنجاح باستخدام لغتين الدرجة ن ثنائية اقال بكير أو 

 ،. و قال بلومفيلد الذي اقترح أن ثنائية اللغة مثل التحكم أصال بلغتين154النسبية من الكفاءة 

لتى قة ابرايل هي البطا مينوفالبطاقة دو . 155ردقال فسبن نيكلمين على استخدام لغتالقدرة من املت

 اندونيسيا.ي العربية واللغة الثانية . اللغة الولى هتتعلق باللغتين

يعرف ولكن لم لهم غيرة القوية لتعلم اللغة العربية.  عائسيةفي املدرسة  الطالب العمى إن

تعليم الض راإلى الغ صول و للجد و ي لم لئالوسا تو في سير التعليم كانو كيف تعلمها.  أين يبدأ

                                                                 
151in  o f lletBu ds,"rigin of Chinese Playing Car: An Inquiry into the Oeavesf L"The Game o. Londrew A 

the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 63, No. 3 (2000): 389-406. 
152811. p. 2009. SAGE of Play clopediayEncarlisle. Rodney P. C . 
153ino.ries.com/definition/domdictiona//en.oxfordtps:ht  
 7, ص 2015، دارس أوظبيمم الطلبة في تعل لىعاللغة  يائيتعليم ثأثر الأبو ظبى للتعلم، 154
 167ص  ،2012(، ج: مشكة،)ماالنة تدريس اللغة العربيةطريق ؤاد،أحمد ف 155
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باملنشودة حتى 
 
. لذا هذه بطاقة دومينو ولة و الفراحة في حفظ املفرداتالسه يعنى سئموا الطال

م للغة العربية خصوصا في حفظ املفردات
 
م برايل تكون وسيلة لهم في تعل

 
لن  و نمو رغبتهم في التعل

 156بهاعو تاس يتلات ادالشخص في اللغة متوقفة على املفر  كفاءة

. ثم قام الباحث بتحويل وينوبطاقة دا على نظام ث مؤسسة خططها الباحطريقإن هذه ال

هذه الطريقة وتغيرها بنظر إلى املادة العربية املناسبة لطالب العمى لسهولتهم فهم العربية جيدة. 

ى البالطريقة مع اإل فأوجد الباحث هذه  ة قير الط ذهث هحايضافة في نظام طريقة لعبها. فسم 

 :( . و البيان التفصيلي منها كما يلىBraille Domino Card") بطاقة دومينو برايل " قةريلجديدة بطا

ــــم مــــادة التــــدريس مــــن املفــــردات التــــى تتعلــــق ببطاقــــة دومينــــو برايــــل حتـــــى  .1
 
ــــم املعل

 
أن يعل

ب يحفظون 
 
 فردات.كل امل الطال

م الطل .2
 
 ن.ابلطا ةرقك فلك، مزوجةفرقة و فرقة بة أن يقسم املعل

ـــ .3
 
)البـــد  الصـــورة علــى بطاقـــة عضـــو و يهــتم طالبـــه فــي ايـــل بطاقــة دومينـــو بر م اليقســم املعل

 متساوي بين كل بطاقة.

ب في وضع بطاقة، البد ملعلم أن يصلحها . .4
 
  إذا نس ي أو أخطأ الطال

البطاقــة ثـم أن يكــرر أو يعـد اللعــب حتـى يحفــظ الطـالب حميــع املفــردات هكـذا إلــى انتهـاء  .5

  .ةنعي  ملا

 

  فرداتى حفظ املفاءة طلبة األعمي فايل لتنمية كومنو بر دقة بطااستخدام  ائصصخ

بطاقة دومنو برايل فى  استخداموفي تحليل نتائج االستبانة من خبراء ملعرفة خصائص 

. 5، استخدم الباحث مبدأ تحويل نتيجة البيانات الكمية إلى الكيفية بمقياس تعليم اللغة العربية

ستبانة ل اال اإلستبانة ومن خال تعليمية بأسلوبلة الوسيلاخصائص هذه ن ع تابيانلا عرض دوبع

، تقديم البطاقةالسابقة بأن نتائج محتويات البرنامج من الخبراء تشمل على تقديم املواد، وعرض 

 .البطاقة، تقديم النصوص، وتقديم النقاتم الصور، تقدي

ة التعليمي وادفى امللصورة ا يحضو دة تازيهي  ةومن التعليقات ملجال وسائل التعليمي

لدي الطلبة ثم ملجال املنهج التعليمية هي دقة اختيار وسائل  قةالبطاشوقة ليكون م املناسبة

                                                                 
 5ص. ،نفس املرجع 156
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النتيجة املطلوبة. وأما اقتراحات من الخبراء التعليمية املالئمة للمواد، ثم وضع الهداف لوصول إلى 

 ا.همهفو بأن هذه وسيلة تزيد رغبة الطلبة 

ة الوسيلنظر إلى أسس تصميم حسن الطرق، باللة بأوسيلاباحث لهذه الم مصوقد 

ممتعة وجذابة، خاصة للطلبة في املستوى املبتدئين.  البطاقةالتعليمية الجيدة حتى تكون هذه 

كتابة برايل باللغة و بصورة  العمي ه الوسيلة تستطيع التفاعل مع الطلبةوخصائص أخرى، أن هذ

 يسيايل تكون اندوندونيسيا فكتابة براتابة أيى البطلقة بكة علتب الصور ا كإذ ،ايونيسدانو  ةيالعرب

علما على أن شكل الكتابة برايل اليساوى مع و إذا كتب الصورة عربية فكنت الكتابة برايل عربية. 

ة قطاالب لالكتابة الربية أو اندونيسيا كما نعرف بل إنها لها الرموز الخاصة على كل حرف و شك

 ى:كما يلرايل ب نويمدو 

 

   
 

 1.1الصورة 

 يل لتنمية كفاءة طلبة األعمي فى حفظ املفرداتقة دومنو برااستخدام بطا فعالية

حيث مر هذا املنهج على الخطوات لتصميم  157حث منهج البحث والتطويراعتمد هذا الب

قبلي ال راائج االختبنتثم  طالبالة ناستبج ااملنتج. يتضح من الباحث من نتائج تقييم الخبراء، ونتائ

 املصممة أو الوسائل التعليمية بطاقة دومنو برايلث أن الباح تائج الخبراء، فوجدوالبعدي. ومن ن

 اللغة العربية دروسيس تكون صالحة لتدر  البطاقةض حيث من دقة وصحة محتويات املواد وعر 

                                                                 
157ndung: A lfabe ta,  Cet. 20, (Ba dan R & D,litatif titatif KuaKuan ianitelMetode Penihat: Sugiyono, L 

2014), p.297 
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باحث الى أتالنتائج  تلك حيتوضول صارتإلخلي وبالتا .وتكون فعالية للطالب فى حفظ املفردات

 ي كما يلي:الرسوم البيانب

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2الصورة 

 نتائج تقييم الخبراء (1الرسم البياني )

 

 

 

 

 

 

 

ثم من خالل تجربته في مجموعة صغيرة ومجموعة كبيرة قام الباحث بتحسين وإصالح 

م فهمه يها لترقيةالفع بلطال ل ابتهمناسمعرفة مدى  الوسيلة التعليمية. وتقصد من هذه التجربة

. واملالحظة أثناء العملية التعليمية في التجربة الولى، ربيةة العفى تعليم اللغحفظ املفردات  نحو

م و 
 
أو بطاقة  بدون الوسيلة التعليمية اللغة العربيةجد الباحث الطلبة يشعرون بالصعوبة عند تعل

 :ةيئج اآلتنتابال جريبة يأتيومن هذه الت، دومنوا برايل

 

 

 يمتصمال
 

 اتسالدرا طيطالتخ

 التمهيدية

مع  ةاملقابل

 براءالخ

االختبار 

 قبليال

سين تح

 الوسائل

 التعليمية

ربة التج

 ولىال 

ن تحسي

 لوسائال

 التعليمية

ج املنت

 الخير

تحسين 

 الوسائل

 يةمالتعلي

 

االختبار 

 البعدي

التجربة 

 انيةالث
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ولىريبة األ تحان فى التجاالمة نتائج ئمقا  

No. Nama Siswa Kelas 
Nilai 

Rata-rata 
Lisan Tulisan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 ADF  أوريل ديوى فيريانا B 8 7 7،5 

2 CFS  خورا فيتريا سلسابيلى B 7 7 7 

3 KR   واروسالدكيفين  B 9 9 9 

4 LA  ليو أنجوروا B 7 7 7 

5 N  ناندا B 7 7 7 

6 NAN   نوفال أديتيا نوغراها B 8 7 7،5 

7 NWN  نانح وحيوا نوفيانتوا B 7 8 7،5 

Jumlah Nilai 53 52 52،5 

Rata-Rata Nilai 7،6 7،4 7،5 

العميرس اللغة العربية للطلبة متحان للدة اال جينت  

 

الثانيةقائمة نتائج االمتحان فى التجريبة   

No. Nama Siswa Kelas 
Nilai 

Rata-rata 
Lisan Tulisan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

8 SCG  سيندى جندرا غوتاما C 8 7 7 

9 MAG  غزالى عبل نيفمال C 7 7 6،5 

10 DZ  داريل زكياتال C 8 7 7 

11 AS أريا سيتياوان C 8،5 7 6،5 

12 MH  حاريسمحمد C 7 7 7 

13 OSC  أوزى سوريا جحيونوا C 8 7 7،5 

14 RAJ   عفرأنديريان ج قىرز C 7،5 7 6،5 

15  WN   نيرمالىويديا C 8،5 8 7،5 

16 FA   فاجرياح عزيزة C 8 7 7 

17 NMS  نوفيتا ميلى سوريانى C 7 8 7،5 

Jumlah Nilai 77،5 74،5 76 

Rata-Rata Nilai 7،75 7،45 7،6 

ميعل ة الطلبلغة العربية لدرس النتيجة االمتحان ل  
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تعليم اللغة العربيةفى تائج نة ئماق  

NO NILAI PREDIKAT 

(1) (2) (3) (4) 

 Memuaskan ممتاز 85-95 1

2 
 Baik Sekali جيد جدا 80-84

3 
 Baik جيد 70-79

4 
 Cukup مقبول  60-69

 Kurang مردود 50-59 5

 املصادر: قسم املنهج الدراس ي

 

 7،5التي حصل عليها الطالب الولى  ريبةتجلافى  ناحمتاال  نتيجة البيان أنح ومن هنا اتض

ويحصل  7،6وفى التجريبة الثانية النتيجة التي حصل عليها الطالب هي  .يحصل على درجة جيدو 

يتها كما فلذلك هذه التجربة تحتاج إلى تحسين اإلنتاج وتجربة الخرى لكون فعالعلى درجة جيد. 

وهي كما  ،ثبعدي التي أجرى الباحين القبلي والبار تخال اتائج ن ينبرنة املقا خالل لية منتدل هذه عم

 يلي:

 

 
 (2الرسم البياني )

 املقارنة بين نتائج االختبار القبلي والبعدي

 

بعدىلبارااالخت لياالختبارالقب   
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ة قد تسهل التعليميالوسيلة فمن نتائج املقارنة بين التجربة الولى والتجربة الثانية تبين أن 

الفرق بين النتائج في االختبار ظر إلى نل، وذلك باعد اللغة العربيةتعلم قواي ف دةافهم امل في طلبةال

 بطاقة دومنو برايلباستخدام  اللغة العربيةالقبلي والبعدي في مجموعة التجربة الثانية بأن تعليم 

هذه  ثي، حطاقةه الببهذ داتمن املفر ومجموعة له دور فعال لن معظم الطالب يفهمون املادة 

مها سهلة عند املدرسين. رأى الباحث أن داختواس الطالبشيئ جديد عند  لمنو برايدو  ةاقطب

 . اللغة العربية خصوصا فى حفظ املفرداتفي تعليم  لها فعالية وأكثر دافعية بطاقة دومنو برايل

غة تعليم الل فى ملفرداتوعة من ايحفظون مجمفاكتشف الباحث أن الطالب ومن هذا، 

إحدى ه البطاقة لن هذ و برايلدومن بطاقةائل التعليمية املصممة وهي وسال امدختباسة يبلعر ا

الجذابة. وهذه من أسباب  والنقاتبالصور واللوان والشكال ة الوسائل التعليمية املتنوعة ومشوق

 .حفظ املفرداتترقية الفهم في نفوس الطلبة نحو 

 

 الخاتمة

 لبطاقة دومنوا برايأن فيمكن اعتبار ، تيال لحث والتو حالبمن  على ما قدم الباحث اءبن

تعليم اللغة العربية ملا لها من تأثير في كفاءة الطلبة في  فىمن الوسائل التعليمية املناسبة واملالئمة 

 بعدة مراحل من اإلصالحات والتحسين والتصحيح بعد ه البطاقة. فقد مر  هذحفظ املفردات

لهذا البرنامج  نألنهاية، وجد الباحث الطلبة. وفي ا لىع هاتبء وتجر ار لخبمن اتقديمها إلى مجموعة 

 لبة فى قواعد اللغة العربية. اال في رفع كفاءة الطون فعيك

 كما يلي: عن خصائص بطاقة دومنوا برايلوبيان 

، البطاقةمن الخبراء تشمل على تقديم املواد، وعرض  البطاقةن نتائج محتويات إ (أ

 .البطاقةقديم لنصوص، وتام ديقت ،النقات ديم، تقتقديم الصور 

واملناسبة  املكتوبةوسائل التعليمية هي زيادة توضيح الصورة ت ملجال اقومن التعلي (ب

لدي الطلبة ثم ملجال املنهج التعليمية هي دقة اختيار وسائل  البطاقةكون مشوقة يل

ا مأوبة. و لطامليجة هداف لوصول إلى النتالتعليمية املالئمة للمواد، ثم وضع ال 

فهما حيدا خصوصا فى  لبة وفهمهارغبة الط دوسيلة تزي ء بأن هذهاحات من الخبراتر قا

 .حفظ املفردات
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 البطاقة دومينو برايلمر  هذا  بعد إجراء هذا البحث، يقدم الباحث املقترحات اآلتية:

من  يدز مى لإملة و كتوالالح ا زال يحتاج إلى اإلصبمراحل طويلة قبل أن تظهر بهذا الشكل، إال أنه م

تصميم الوسائل أن يأتي الباحثون اآلخرون ببحث أخرى عن  ثمن أخرى. عدة أماك التجربة في

العربية عموما، لن احتياجات الطلبة في غير واملواد  ،خصوصا التعليمية لتعليم اللغة العربية

 أخرى. مؤسسة ما تختلف احتياجات الطلبة في مؤسسة

 

 اجعاملصادر واملر 

 اللغة العربيةب عجراملادر واصامل

 ، املنجد في اللغة واألعالم...، يعاليسو  أب لويس معلوف

 .2015، أثر التعليم ثيائي اللغة على تعلم الطلبة في مدارس أوظبيأبو ظبى للتعلم، 

  .2012،)ماالنج: مشكة(، طريقة تدريس اللغة العربيةأحمد فؤاد، 
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 . 2018 ،... ماالنج: جامعة ماالنج الحكوميةتصميم الوسائل التعليميةأغوس رياض ي، 

معة عة جا، مطبمهارات التدريس نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفءأوريل بحر الدين، 

 .2011بماالنج، ة ميو كلحا اإلسالمية هيمإبراموالن مالك 
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 .1987 ،الكويت: دارالقلم ،معليالت ىولوجيا فنكالتال و وسائل االتص ،الطويجيحسين محمدى 

 .اللغة العربية...،ن الدليمي وسعاد عبد الكريم الوائلي، يحسي طه عل 

، الطبعة الولى، إضاءات ملعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بهاعبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان، 

 .2011هـ / 1432الرياض 

 .2009ولى، طبعة ال لا ت،ادر ، املفليمعتال وجياتكنوللرحمان كدوك، داعب

 . 2007، إفريقيا : الدار العاملية، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، هللا عمر الصديق عبد

 2010، غردان: تخليل الخطاب فى تعليم املفرداتعناتي، 

 ،دو سع مللكالرياض: جامعة ا ،ليمالحاسوب اآللي واستخداماته فى التع ،الفت محمد فردة

2008. 
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Abstract: A crucial factor in the process of politeness culture preservation is a communication pattern in 

educational environments. Students need to be educated to speak politely so that they will not be 

arrogant, rude, and unethical. Educational institutions need to create an educational system to creat e an 

ethical environment and culture. The Indonesia University of Education (UPI–Universitas Pendidikan 

Indonesia) tries to reach the objective with the motto an educational, scientific, and religious campus. 

This study was intended to obtain a picture of politeness of UPI students in communicating with their 

lecturers and colleagues. It is a qualitative research with qualitative-naturalistic approaches. The main 

data is student inputs or opinions that are collected through the techniques of participant  obse rvation 

and direct interviews. In general, UPI students are considered polite in communicating with their 

lecturers, especially in the use of address or tit le, asking for permission to meet their lecturers, 

commitment, thanking after being given guidance/counseling, and the selection of polite language. 

Nevertheless, Some UPI students’ behaviours are considered less polite in communicating with their 

lecturers. They cover no greeting when meeting with their lecturers, lack of attention during the lecture rs 

speaking/giving lectures, high voice intonation when speaking directly with their lecturers, and no 

thanking for being late. 

Keywords: Politeness, Ethics, Education, Communication, and Arrogance. 

 

Introduction 

 

In our daily life, we often see children using language that is far from the 

cultural value system of society. The language they used is no longer a feature of 

a nation that upholds ethics and gentleness. Oriental culture and customs that 

is the pride of Indonesia will no longer be part of the national identity, if the 

cultural shift is not anticipated early. 

One factor that is crucial in the process of preservation and cultural 

inheritance of this language is education. Children need to be nurtured, developed, 

and brought up in polite language because they are the next generation that will 

live their era. If children are left with their language, it is possible that the existing 

polite language can be lost and the next generation will be arrogant, rude, and 

has no values of ethics and religion. 

Temporary observations indicate that the results of the expression language 

that is rude and arrogant among teenagers often lead to disputes and fights 

between them. Instead, they who are accustomed to speak polite and courteous 

are generally capable of acting as a good member of society. Polite speech and 

behavior are pictures of the whole human that is the goal of the public 

education: the human with good personality (Dahlan, 1988: 14; Soelaeman, 1988: 

147; Sumaatmadja in Mulyana, 1999: 18; Raven, 1977: 156; McConnell 1952: 13; 

and Law 20 of 2003 on National Education System). 
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Based on the background above, the focus of this study was directed to 

the learning activities of polite language education; and the causes of student ’s 

less-ability to speak politely in campus. The focus was then formulated into some 

of the questions below 

1. How is the politeness values learning covered in the lecture activities in 

UPI? 

2. How is the learning model of politeness values lectures in UPI? 

 

The study would be focused to examine problems of politeness values 

realizations of UPI students that occur between themselves and between them and 

the faculty members, the learning of politeness values in UPI will be assessed. 

 

Literature Review 

Polite language, according to Moeliono (1984), deals with grammar and 

choice of words. Speakers use basic standard grammar and they are able to choose 

words that correspond to the content, or the message delivered, and also in line 

with the values prevailing in the society. Impolite language is a language that is 

abusive, hurt feelings, or words that make people uncomfortable. Therefore, polite 

language is associated with feelings and moral values of society of the users. 

Furthermore, Geertz (1972: 282) explains that the polite language is the 

language used by a community. It pays attention to the social relationship between 

the speaker and the listener, as well as the forms of status and familiarity. Status in 

the community is determined by property, birth, education, occupation, age, blood 

relations, and nationalities. For Geetz, politeness is conformity between user and 

the status so that the effect will cause intimacy between speaker and listener. 

Moreover, the polite language will be the hallmark of social status. 

Based on morality, Suryalaga (1993: 36) sees that every language has a polite 

language used for fellow human beings mutual respect. Polite language means 

morality of the language use in everyday life, or in association with peers, siblings, 

parents, teachers, and officials. The polite language is closely associated with a 

sense of language. The sources of polite language are age, instinct, conscience, 

religion, family, environment, customs, thoughts, habits, and civilization. Suryalaga 

affirmation justifies the notion that language is a mirror of a nation. It means that 

language is an incarnation of national culture: a nation with politeness signifies a 

cultured and civilized nation. Instead, a nation without politeness signifies a less 

civilized nation. 

Polite language study in Indonesian is categorized as pragmatic language. 

Pragmatics, according Soedjito and Saryono (199: 7), is the language skills that link 

language forms and the deciding factors in communication. These factors include 

(a) participation (Person [P]1, P2 and P3); (b) situation (official/unofficial); 

(c) means /media (telephone, telegraph, mail, etc.) 

(d) places (home, mosque, campus, etc.); 

(e) topics (education, economy, politics, etc.); 
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(f) events (speeches, lectures, job application statement, grief, etc.); and 

(g) purposes (asking, refusing, pledging, etc.). 

 

Language use can be viewed grammatically and pragmatically. Grammatical 

means to produces the language use that is (1) correct/right or 2) wrong. In other 

side, the pragmatic results language use that (1) natural or unnatural, (2) respect 

or disrespect, and (3) polite or impolite. 

 

Research Method 

The research is a qualitative research with naturalistic qualitative approach. 

This approach was chosen according to the studied issues about the polite-

language learning model in higher education. It is believed that the qualitative 

method will answer the problems that require in-depth understanding and touch the 

object under study in order to produce the conclusion of the study in the context of 

the time and situation in question. 

 

Types of Data 

The types of data that are required in this study come from words 

(suggestions, feedbacks, or opinions of people) actions on data sources, 

photographs, and statistics. They all are taken from within or from outside the 

campus. They are the types of primary data in a research qualitative. These data 

will be developed to be the main data of this study. 

 

Data Source 

The data source is in the form of a purposive sample of this study, which 

focuses on selected informants that are rich with information. The selected 

informants are in the category of expert informants. These informants are 

lecturers, students, and the people around the campus. 

 

Data Collection Techniques 

Data collection techniques are closely connected with the approach used. 

According to Iskandar (2010: 76), if a researcher uses a qualitative approach, the 

technique is more dominated by the data collection technique s of participant 

observation and direct interviews between researcher and the studied subject. 

Meanwhile, according to Sugiyono (2008: 308 -309), in terms of data collection 

methods or techniques, the techniques of data collection are observation, 

interviews, documentation, and combination. 
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The data collection techniques, according to Sugiyono, are described below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.5. Data Collection Techniques 

Source: Sugiyono (2008: 309) 

 

 

Interviews 

Interviews involved the sources, such as lecturers and students to reveal a 

variety of phenomena and more in-depth data. In addition, the data that is not 

contained in the written data will be revealed completely through interview. 

According to Moleong (1991: 135), the interview is a conversation with certain 

purposes. In this method, the researcher and the informants confront to obtain 

information orally so that the data that can explain the problem of research can 

be obtained. 

 

Objectives 

The purpose of this research is the discovery of polite language education 

strategies through various activities. The strateg ies are structured in the forms of 

practical measures that can be used by the managers of education in campus. In 

summary, the objectives are  

(1) to describe the politeness values learning covered in the lecture 

activities in UPI;  

(2) to attain the learning model of politeness values lectures in UPI. 
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Results 

As mentioned earlier, the aim of this study is to get a picture of the 

politeness of UPI students in communicating with their lecturers and colleagues, 

whether during and after the learning processes. The picture will be supported 

by other data that reveal the presence/absence of the elements of politeness in 

the syllabus prepared by lecturers. 

Based on the results of interviews with a number of students from eight 

departments, the data was obtained. There are practices or realizations of 

politeness performed by the UPI student to the lecturers. In reality, the behaviors 

of UPI student politeness are varied: some students are polite, some students 

are less polite; and some other students are impolite. The realizations of 

politeness are mainly shown in the following activities. 

a. Many UPI students always greet their lecturer when they meet. 

Nevertheless, that is not yet an inherent culture of students. This is 

demonstrated by their responses. The majority of students (42%) 

sometimes greet s and sometimes does not greet. Some of them even 

rarely say hello. However, based on the data, they claim to use to greet, 

although not always, when they see their lecturers. 

b. There is an interesting phenomenon. The most frequently students who greet 

their lecturers are the students of the Faculty of Social Sciences Education. 

They greet more often compared with students of three other faculties. The 

students are students of the Department of Islamic Education and the 

Department of Civics Education. This finding shows the fact that the 

students of the Department of Islamic Education are still figure or positive 

example of politeness. This is confirmed by the results of an interview with 

the ir lecturers saying that the students of the two departments having 

better behavior than students from other departments do. According to the 

lecturers, in addition to the example shown by the lecturers during the 

learning in the classroom, they are given the knowledge of how to obey God 

as well as the impact of obedience that should be reflected in everyday beh 

avior. The lecturers also mention that the students of the Faculty of 

Mathematics and Natural Sciences Education are more discipline compared 

to students of other departments. In addition, the students with the 

lowest frequency of greeting are the students of the Faculty of Sports and 

Health Education. The implication is the politeness education in the faculty 

must take precedence as compared to other faculties. 

c. Based on the data collected, it can be concluded that the UPI students, 

in terms of greeting their lecturers, mostly (42%) are less polite, others 

(25%) are impolite, and some others (33%) are polite. In other words, in 

this case, the UPI student ’s politeness is still low. However, we cannot deny 

that some students are really polite to their lecturers. 
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d. The next is the references used by the students in addressing their 

lecturers. 

 

Other politeness realization indicated by the UPI students is that they greet 

their lecturers with polite addressing such as pak/bapak, prof/profesor, and 

so on. It can be concluded that almost all UPI students address their 

lecturers with polite references. It can be said that almost entire students 

do this based on interviews. However, there are still students who call their 

lecturers by the name of the lecturer. It usually happens during fellow 

student’s communication. There is still a small proportion of students (3%) 

who do not use the addressing Bapak or Prof when referring to their 

lecturers. Instead, they call the lecturers by the name (without the polite 

references or titles of honor). 

e. From the data collected can be concluded that the UPI students, in 

addressing the lecturers, are mostly (79%) very polite, others (13%) are 

less polite. The data also shows that there are still students (8%) who 

are impolite, by the calling the lecturers by the name, without preceded by 

the word Pak/Bapak, Prof/ Profesor, and others. This happens especially 

when they talk to their friends. That is the condition when they mention the 

lecturers by name without polite references. 

f. Subsequently, it is how the students ask permission to their lecturers 

when they need to see/consult. The data obtained is very varied. Generally, 

students (50%) ask for permission or make an appointment in advance 

when they need to meet with their lecturers. The rest only do that 

occasionally. There are even two students admitted that they never ask for 

permission. The students’ habit of asking permission to meet the lecturers 

seems to have become a good habit at two faculties: the Faculty of 

Engineering and Vocational Education and the Faculty of Mathematics and 

Natural Sciences Education. based on their answers, almost all students of 

the Faculty of Engineering and Vocational Education say that they always 

ask for permission in advance. The same is found in the students of the 

Faculty of Mathematics and Natural Sciences Education. An opposite 

phenomenon happens in the students of the Faculty of Sports and Health 

Education. There seems no habit of asking permission when they need 

to see their lecturers. Two students of the Faculty of Sports and Health 

Education answered that sometimes they ask for permission, and the 

others answered that they rarely ask for permission. 

g. Based on the data collected, it can be concluded that the UPI students, 

in terms of asking permission when going to see their lecturers, mostly 

(50%) are polite, others (29%) are still less polite, and even some others 

(21%) are impolite. 

h. In the case of the fulfillment of the appointment that has been agreed by 

both parties (lecturer and student), such as an appointment for academic 
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counseling or thesis guidance, the students mostly (72%) present on the 

time they had agreed. It shows that the students appreciate their lecturers. 

In other words, most students (72%), in terms of the fulfillment of the 

promise, try to be polite to their lecturers. The habit of keeping promises 

is more visible to the students of the Faculty of Social Sciences Education 

and the Faculty of Engineering and Vocational Education. In other words, 

the students of both faculties have a good commitment and their politeness 

is higher in terms of appointment, compared to other students. Vice versa, 

the students the students of the Faculty of Sports and Health Educ ation 

are least commitment or less polite in terms of the fulfillment of the 

appointment. 

i. The UPI students also show the habit of thanking to their lecturers who 

have provided guidance and counseling. Generally, the UPI students (79%) 

always say thank you after receiving guidance or counseling from their 

lecturers. This habit is appeared by the students of the Faculty of Social 

Sciences Education, especially from the Department of Islamic Education 

Science. The opposite occurs in the students of the Faculty of Sports and 

Health Education. Based on the data obtained, their politeness, in terms of 

thanking habit, is less, or the lowest, compared to other UPI students. 

j. Based on the data collected, the language used by the UPI students when 

they communicate with their lecturers is considered polite. Generally, UPI 

students (76%) claim to use polite language when they communicate 

with their lecturers. In communicating with lecturers, UPI students generally 

(63%) select and refine the words/phrases considered in our culture as 

abusive, indecent, filthy, and so on. In general, the students of the Faculty 

of Social Sciences Education produce more polite language. It is especially 

compared with the students of the Faculty of Sports and Health Education. 

However, there is an interesting phenomenon. Despite the fact that the 

use and choice of language of most UPI students is generally classified as 

polite, in terms of the use of voice tone when they speak with their lecturers 

they generally (63%) are flat. They speak like when they communicate with 

their colleagues. They do not try to soft their voice when they communicate 

with their lecturers. Only a small proportion (33%) of students who 

lower their voice, the polite students are. 

k. At the time of the lecture, when their lecturers explain the lecture material, 

student should pay attention and care about what are said by their 

lecturers. In this case, the UPI students are classified impolite. Most UPI 

students pay less attention, lack of focus, and less concerned about what 

the lecturer s say in lectures. Perhaps many factors affect this phenomenon. 

However, based on raw data, most (54%) UPI students pay less attention 

during the lecture. Many UPI students like to chat with friends, open social 

media like Facebook, Whatsapp, or the like (generally by using cell 

phones). Judging from the communication politeness, of course, the 
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student’s hab it  is seen as less polite. This phenomenon is shown mostly 

by the students of the Faculty of Sports and Health Education. Conversely, 

although still in the category of less polite, a relatively politer behavior is 

shown by the students of the Faculty of Social Sciences Education. 

l. Other manners of politeness can be seen when a student comes late to 

the lecture. This phenomenon is also a quite alarming phenomenon. Most of 

UPI students (46%) enter the classroom without asking for permission or 

apologizing to their lecturers. According to the data, only 42% of the 

students who use to apologize for late attending lectures. The others do it 

sometimes. Even 12% of the students say that they never apologize for 

being late. 

 

Conclusion 

1. In general, based on the data collected, the language used by the UPI 

students when they communicate with their lecturers is considered polite. 

2. Communication politeness can be seen mainly in aspects; the use of greeting or 

title when mentioning the name of the lecturer (data shows that none of the 

students did not use the greeting or title when addressing the lecturer 

directly/face to face), request permission if they want to meet the lecturer, 

commitment present/keep promises agreed with the lecturer, thank you or the 

like when the lecturer has given direction/guidance, use and selection of 

polite/refined language in communication; 

3. There are a number of UPI student behaviors that are still less/not polite in 

communicating with their lecturers as in; greetings when meeting lecturers, 

attitudes or concerns of students when lecturers speak/give lectures, voice 

intonation when speaking directly with lecturers, and apologies if they are late 

to attend. 
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لغة  مستوي  عفر يربوينت وفعاليتها فى و ب برنامجاستخدام ب تطوير تعليم القواعد

 )قسم اللغة العربية وأدبها بجامعة رياض العلوم أنموذجا(بةلطلا

 
 أغوس رياض ي 

 جامعة دارالسالم كونتور 
Phone: 08112118010  

Email: agus.riyadi@unida.gontor.ac.id  
 

طيط أو اإلعداد التدريس، والعملية التعليمية خالت وا ه. أهمهكثيرة رامو يشمل أ م هو نشاطإن التعليملخص:

الكثيرة قبل أداء التعليم كإعداد املواد والتقييم. ولنحاح املعلم فى العملية التعليمية ال بد أن يفكر المور 

 ى نشاطحتاج فت تيمن أهم المور الاملالئمة لها، ووسائل التعليمية وغير ذلك و التعليمية، وطريقة التدريس 

الوسائل  فى بعض الحيان بوسائل اإليضاح. واستخدام ولنحاحه هي الوسائل التعليمية أو يسمي أيضا عليمتال

طرق التدريس املناسبة. لقواعد مؤسسا على برنامج بويربوينت يأتي باختيار املواد والتدريبات و التعليمية لتعليم ا

تسهيال  بويربوينت يكون فعاليا وو استخدام برنامج  . بة للطال د اللغاعقو مج فى التمكن من كما أدت هذا البرنا

ومن خالل التعليم ى الهداف املنشودة. للوصول إل للمحاضرين واملحاضرات في العملية التعليمية ومساعًدا لهم

ية لتعليما ئلالطلبة إلى الوسادور هام من الطلبة ويهتم أيضا باحتياجات وجب ملحاضري القواعد ملا له من 

ر التدريبات ون تدريس القواعد له تأثير عظيم للطلبة في التمكن من القواعد النحوية وأن تكثحتى يك الئمةامل

الوسائل  فلذالك التعليم الجيد البد أن يكون مطورا باستخدام خصوصا في اإلعراب. التطبيقية في التعليم

مية املقصودة هو برنامج التعلي وسائلد. والالقواعم ليلغة الطلبة فى تعالتعليمية املالئمة لرفع مستوي 

 بويربوينت.

 
 .املستوي اللغوي فعالية، برنامج بويربوينت،  ،تطوير التعليم :الكلمات الرئيسية

 

 مةمقّد 

اب قواعد اللغة. والغرض من هذه عإن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يحتاج إلى استي

لغة تركيبها وترتيبها واستعمالها للمحادثة وم الظعن ن فيها تتحدث تيالاملواد العربية  القواعد هي

ضع إلى سالمة تلك القواعد. وتأتي أهمية ملخاطب تخاليومية. وعملية االتصال اللغوي بين املتكلم وا

ال نكتب الية من الخطاء و خن أن نقرأ قراءة سليمة كالقواعد من أهمية اللغة ذاتها. فنحن ال يم

mailto:agus.riyadi@unida.gontor.ac.id
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ومن أهم هذه العلوم الساسية هو  158علوم الساسية للغة.اب العاستيو عرفة إال بمة يحكتابة صح

 النحو أو القواعد.

كل حين و  استعملوها في” اللغة“مادة اللغة العربية. فربما كانت هذه الناس يتعلم كثيرا من و 

ئلوا عن اإلعراب أو ة وحاجة. بلكل مناسكل يوم و   لجوابيكون اا بمالقواعد اللغة فر و لكن إذا س 

م مطالب من أساس ي مطلب لذالك تعليم القواعد 159سهل.بليس 
 
من  وشرط اللغة العربية تعل

ة منها إنه جودة استيعاب التالميذ فى فهم قواعد اللغة العربية يؤدي إلى والفائد 160شروط إيجابتها.

  .161حادثة والتكلم باللغة العربيةملسهولتهم فى ا

والعملية  ،التخطيط أو إعداد التدريسو همها هرة. أرا كثيمو أ نشاط يشملليم هو إن التع

ولنحاح املعلم فى تعليمه ال بد أن يفكر المور الكثيرة قبل أداء التعليم  162التعليمية والتقييم.

ومن أهم المور التي  163وغير ذلكاإليضاح  ووسائل ،وطريقة التدريس املالئمة لها ،كإعداد املادة

فى بعض الحيان بوسائل  ي أيضاعليمية أو يسمل التئلوسااه هي ولنحاحم ليتاج فى نشاط التعتح

ومن ضروريتها تهدف  165و هي عبارة عن الوسائل التي تستعين بها املدرس فى التدريس.164اإليضاح.

 قةلذا مؤسسا على خلفية الساب ملية التعليم.عإلى إيضاح املعلومات والفكار وإزالة الغموض فى 

لغة  مستوي رفع لاملالئمة  باستحدام الوسائل التعليمية داعالقو ليم عتتطوير  لىيدعو الباحث إ

 والوسائل التعليمية املصممة هي برنامج بويربوينت. .بةالطل

 

 تعليم القواعد

دراسة لغوية التي تركز  عن املتعلم املدرس إلى من العلوم نقل عملية هو القواعد تعليم

املتكلم اسة نحوية التي تقصد بها حفظ در  لغٍة  لكل. فالكالمن م ات كعناصر الجملةفى تركيب الكلم

                                                                 
 ( ص.0052دارالشروق للنشر والتوزيع,  ردلن:ا – )عمانا, همناهجها وطرائق تدريس ةاللغة العربيمي, دليلحسين ا عليطه  158

150 
159162p. ), 4991(Jakarta: Rineka Cipta, , tik UmumsLinguihaer, Abdul C   
 نفسهاملرجع  160
 ملرجع نفسها 161
 ( ص.2014 بعة دارالسالم كونتور,ط)فونوروكو: ملث, الثا م الجزءلية والتعأصول التربيومحمد قاسم بكر,  محمود يونس 162

29 
 رجع نفسهامل 163
 املرجع نفسه 164
 هرجع نفسامل 165
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تأدية املعنى إليصاله إلى ذهن السامع من الغراض. فالنحو نتيجة عمل عقلي مستمر من الخطاء فى 

  166للغة.اومن شأنه أن ينمو  ،فى فهم تركيب الجملة فى لغة معينة

النحوية. مثل  تاال لحع اجمييستوعب  أن الميذ لم يستطيعالتربية اليومية التالعملية وفى 

قرأ مرفوعة وغير ذلك. لحل هذه املشكلة البد  قرأ منصوبة أو الكلمة املجرورة ي  الكلمات املرفوعة ي 

تقتصر على معرفة  أن يعلم جميع الطلبة علوم  القواعد. لن تعليم القواعد فى مدارسنا الحالية

املتشابهات تحت نفس  تماكلال وضعو  ،كلماتالتضت تغيير أواخر الشروط والحوال التى اق

علم القواعد هو علم يبحث عن  فلذالك 167الشروط لتحدث نفس النتائج عن طريق القياس.

وأما تعليم القواعد هو  تركيب جمل العربية الصحيحة ملساعدة التالميذ على سالمة الكالم.

ث اإلعراب حي نها ميبتركة و ة العربيلغيتحدث عن نظم ال بين املدرس والتالميذ لعملية التعليميةا

 والبناء هدفا حفظ املتكلم من الخطاء اللغوية.

من بعض العلماء اللغويين والنحاة يتحدون عن أهداف تعليم القواعد فى العملية 

 168هداف تعليم القواعد هي: ن أمو  ،قال شيخ إبراهيم محمد عطا فى كتابهو  .التعليمية

 درة على طلبة القتنمية ال .1
 
ة املختلفة بين التراكيب املتشابهة العالق بط وفهمور  حظةاملال  ةدق

 إلى جانب التمرين الطالب على تفكير املنظم

على محاكات الساليب الصحيحة وجعل هذه املحاكات مبنية على أساس الطلبة تنمية  .2

 مفهوم الدرس.

فى لخطاء ا مناللسان وعصيمته  على صحة العبارة وصحة الداء وتقويمة بالطلتنمية   .3

 لكالم الكتابةسين احتالم أي الك

على ترتيب املعلومات وتنظيمها فى ذهنه وتدريبه على دقة التفكير والتحليل الطلبة تنمية  .4

 واإلستنباط.

 خطيئته وتجنبه. على تمييز الخطاء فيما يستمع إليه و معرفة أسبابالطلبة تنمية قدرة  .5

 

 

                                                                 
 9(, ص. 8419صرية, لعا )بيروت: املكتبة روس العربية,جامع الد فى الغاليين,الشيخ مصط 166
 202ص. (, 8194ة, يالجامع املعرفة)مدينة منورة: دار العربية,  طرق تدريس اللغةسماعيل, زكريا إ 167
 279ص. (, 2005, )القاهرة: مصرالجديد, عربيةغة الالل فى تعليم املرجعهيم محمد عطاء, اإبر  168
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القواعد ما  وسر دإليها  رمىي تاف التهدل ومن ا ،ثقبه املو فى كتا وقال حسن شحاتة

 169يأتي:

 وإدراك الفروق الدقيقة بين التراكيب والعبارات والجمل ،حمل التالميذ على التفكير .1

هم يئتبفضل ما يدرسونه و يبحثونه من عبارات تدور حول ب ،تنمية املادة اللغوية للتالميذ .2

 وتعبر عن ميولهم.

ويمكنهم من نقد بها.  عام اإلنتفليهل عما يسهظيتن لتالميذ اللغويةتنظيم معلومات ا .3

 يبين  لهم وجه الغموض.
ً
 الساليب والعبارات نقدا

مساعدة التالميذ على تعويد بدقة املالحظة واملوازنة والحكم. وتكوين نفوس التالميذ  .4

 ب وغير ذلك.للفاظ والعبارات والساليب والتراكيى االذوق الدبي وتحليل الخطاء ف

 التراكيب استعماال صحيحا.لفاظ و لستعمال اى اعل تالميذالب تدري .5

 تكوين العادات اللغوية الصحيحة حتى اليتأثروا بتيار العامة. .6

للوصول إلى الهداف املرجوة لتعليم القواعد يقول رشدي أحمد بأن هدف تدريس 

ته مساعد ماإنتراكب املنفردة و لطالب مجموعة من القواعد املجردة والظ االقواعد ليس تحفي

أتى الباحث  ،ومن هذه كلها170يد وتذوقه وتدريبه على أن يتيح صحيحا. ير الجبعفهم الت على

ة فى تعليم  هي مساعدة التالميذ على نطق اللغة  القواعدعلى تخليصها بأن الهداف املهم 

ل ليكير املنظم والتعقواعد اللغوية وتعويدهم على دقة التفال العربية الصحيحة مؤسسا على

 وتحليل الخطاء من العبارات والساليب والتراكيب اللغوية.والحكم  املوازنةط و نباواإلست

هي الوسيلة التي تنفع كل من يريد أن يكون لسانه  سة العلوم وقواعد اللغة العربيةإن درا

ربية متقنا الع نصوصاليتكلم صحيحا ويكتب جيدا ويفهم أن سليم وكتابته سليمة، ال يمكن له 

اللغة العربية وعلومها وأساليبها، وخاصة علم القواعد، ومن عن ة فر ومع رايةى دعل ن يكون أ بلق

م قواعد الل
 
  غة العربية.هنا جاءت أهمية دراسة وتعل

التراكيب مة ن  القواعد النحوية وسيلة لصحة السلوب وسال أ قال محمود أحمد السريد

ليه وعلى صحة يستمع إ اعلى فهم ملم تععدة املساومالعوجاج والزلل وتقويم القلم واللسان من 

                                                                 
 201ص.  (2002ة, اللبنانيار املصرية هرة: الدقاال, )عربية بين النظرية والتطبيقاللغة ال تعليمشحاتة, حسن 169
 641 .ة: جامعة أم القرى(, صك, )مغات أخري ن بللناطقيللعربية اللغة ااملرجع فى تعليم أحمد طعيمة, رشدي  170
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من أهمية  وقال أيضا أن 171ا كان أو كتابيا.قراءته وفهمها وصحة الكتابة والتعبير السليم شفوي

ل املرء إلى صواب النطق واملقيم لزيغ اللسان. ليم الشك أن تعا و فمن هذ 172علم القواعد هي موص 

 ة.للغا سابكتا صد به تيسير عليهالقواعد علم مهم  يق

د
 
الدين مجاور تأكيدا بأن أهمية تعليم القواعد هي استالء مظهر  مد صالححم وبهدا أك

 ،اعى على أنها قد وصلت على درجة عالية من الكفاءة والحضارةاللغة وهو الجانب الفاني اإلبد

 مكنات اليلغاللغة. فأي لغة من وإقامة قوانين تحكم بها ال ،ضوابطاج وكذالك وضع معايير واستنت

 إذا كانت على درجة من الرقي الحضاري  ،لها فيه قواعد وضوابطوى يكون تستصل إلى م أن
 
إال

 173ستعمال فى ميادين الحياة اليومية.والتكامل الذي يمكنها من اإل 

ربية. الية فى اللغة العل الكفاءة االتصلنيهي الوسيلة  العربية لقواعدلومن الهمية الخري 

يجب أن ة للمجتمع البشري. فاإلنسان ة أساسيفص نساني. وهيم إتقداس كل أسل لن االتصا

يشارك جاره وخبرته وأفكاره وهو أيضا يجب أن يكون لديه شيئ مايشترك به مع املجتمع باالتصال. 

اليومية.  تصال فى املحادثةذ على النطق واالميهي قدرة التال والهداف الرئيسية لتعليم القواعد  174

 اللغة. ء قواعدالتة البد باساليتصاءة االكفالولنيل 

تعليم قواعد اللغة العربية مهم ملن يرغب فى اللغة العربية  من هنا اتضح الباحث أنو 

ك عوجاج وكذالوسيلة لصحة السلوب وسالمة التراكيب وحفظ اللسان من الخطاء وال  هيوأهمها 

 عربية.الة الصحيحة فى اللغ الكفاءة االتصاليةكون وسيلة لنيل ت

 تمج بويربويننابر 

إن برنامج بوربوينت هي برامج لشرح وتوضيح املعلومات فى املحاضرات والدراسات 

والدورات والدعايات بشكل بسيط سهل. يحتوي هذا بوربوينت على مجموعة من الشرائح 

   175نشاء العروض التقديميةوإ العرض( املتعددة لتصميم)شاشات 

                                                                 
(، الطبعة الثانية، 1997-9961دمشق،  ةمنشورات جامع)دمشق: ية، ة العربفي طرائق تدريس اللغالسريد،  أحمد حمودم 171

  524ص. 
 3 ( ص.4135يروت: دار الكتب العلمية، )بساسية للغة العربية، قواعد األ الالهاشمي، أحمد  172
(, ص. 1974م, دارالقل, )الكويت: وتطبيقاته أسسه ائيةة اإلبتدلاللغة العربية باملرح ستدريمجاور,  لديند صالح اممح 173

621 
 17ص. (, 1978بجامعة عين شمس, التربية اهرة: كلية , )القجانبل م املنهج لتعليم اللغة العربية لتصميس, نو فتحى علي ي 174
 35, ص. ....ية..التعليم للوسائا تصميمأحمد فاروق عبدهللا,  175
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الصورة موجهة أساسا  توضيحج امر بامج الرسم و بر هو نت بوربويج امجانب يمكن لبرنن وم

كالخط والشكال الرباعية  لفناني الرسم البياني. وأيضا برنامج الكتابة باستخدام أدوات البسيطة

ك يكون دوره مثل دور ذالوأشكال الحروف لكتابة النص. وكمجموعة متنوعة من أنماط  فضال عن

ل هذا البرنامج. نة من خالعيم سو يقوم بتحضير در  أن درسكن للميمف رة وجهاز العروض.السبو 

جيدا فلذالك والشك إذا كان املدرس يستخدم هذا البرنامج 176املدرس الوقت والجهد.وهناك يوفر 

 حركة سيكون جذابا ورغبة للطلبة.املت باستفادة الصوروالصوات والرسوم

 ةوسيل هذا برنامج جعلى يمة التهاملديد من املوصفات ز برنامج بوربوينت بالعمييت

لتوضيح ولسهولة التالميذ ورغبته فى فهم املادة ومن املفروض لهذه املميزات حيث يقول سيطة وو 

حروف والرسوم أو النصوص ( عرضه مشوق لوجود وضع اللوان املتعددة وال 1دريانطو كما يلي: )

فهما فى  سرع( أ3واد التعليمية. )امل من علوماتملا التالميذ ملعرفة ( أكثر تأثيرا فى نفوس2)ة. املتحرك

( يمكن حفظه على شكل 5( قلة شرح املدرس فى عرض املواد )4بة. )يصال املعلومات عند الطلإ

ت عرضلن التمرينات  ،سهولة فى تدريب (6حيث سهولة حمله إلى أي مكان ما. ) Flashdisk،الشريط

  177ةعددملترائق ابطض يمكن تقديم العرو ( 7) فى هذا البرامج.

عبد السالم الفرجاني فى كتابه تكنولوجيا إنتاج املواد  د العظيمعبئ ش للقد زاد لهذا ا

وبهذا  ،لفة( توضيح البيان واملعلومات بالصور املخت1أن املميزات لههذا البرنامج هي: ) ،التعليمية

ئق والحجوم حقاال نة بينار ق( امل2ة مختلفة. )املتصلة بميادين معرفي ماتتزود التالميذ باملعلو 

( مساعدة التالميذ بالوعي عن االختالف 4قراءة. )ا للتالميذ من خالل ال( أساسا معرفي3) .دوالبعا

بعة فى الحياة الفردية ( ملعرفة ارتباط املعارف املتتا5بين املعلومات السابقة والجديدة. )

 178الثقافية.

 يملعدرسين فى تطوير التللمهم شيئ م ون يكفنا أن هذا جهاز على هذه املميزات عر  اءبن

م لنه من البرامج فى مجال التعامل مع رسومات والوسائط املتعددة حيث يستخدم فى إنشاء و 
 
التعل

 وتصميم العروض التقديمية.

                                                                 
 36املرجع نفسه, ص.  176
177, lajarann Pembseaencapai Tujung dalam Mt Pentiembelajaran Peranannya SangaPdia Me, Daryanto 

Cetakan 2, (Yogyakarta: Gava Media, 2013) p.145 
 40(, ص. 2200الغريب,  دار )القاهرة: ,ميةليالتع تكنولوجيا إنتاج املوادجاني, العظيم عبد السالم الفر  عبد 178
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م بإعداد م املعليقو حيث  عليم هو يخدم برنامج بوربوينتبوربوينت فى الت استخدم برنامج

رب العملية وكذلك جاالتمن  لحاسوب وتقديم نماذجة ااسطسها بو ريتدلدروس التي يمكن بعض ا

إعداد الرسومات املتعلقة باملناهج املدرس ي. كما أن هناك عدة استخدامات لبرنامج بوربوينت فى 

 التعليم مثل: 

 للتدريس )شرح( بعض املوضوعات.وسيلة مساعدة  .1

 ب أو اإلنترنيت.الحاسو  لتدريس عن طريقة لوسيلة مساعد .2

 يال عن السبورة.بد عرضكون الي أن .3

 اإلثارة االنتباه وزيادة دافعية املتعلمين مدخيست .4

 179كتابة وتصميم شرائح العرض الشفافة . .5

وتنمية املهارات  ،دافعية إضافة إلى أن البرامج بوربوينت فى تعليم اللغة بشكل هادف وأكثر

ستخدام فى وا ،تلوقوتنظيم ا ،والعمل الجماعي ،ع واإلبتكارب االستطال ة حوتنمي ،واإلتقان

كثير من املؤثرات الضوئية والحركية ض دروس العلوم كما يحتوي على ة وخاصة عر ربيالت تطبيقات

 180جهها نحو الدرس. واللونية التي يمكن إضافتها إلى أي شريحة لشد إنتباه الطلبة وتوا

 فى ميةالتعليض رو بويربوينت أوالع م الفرجاني أن استخدامسال ويرى عبد العظيم عبد ال

( لتقديم الحقائق العلمية فى 1بذالك استخدامها )ة جدا. و لتالميذ لكبير ل هائاالتدريس مهم لن فو 

( 3بعاد والشكال. )( لتقديم املعلومات ومقارنتها بين الحجوم وال2) صورة معلومات بصيرة.

 181ستنتاجى.سبال فى التفكير اال ون الوسيلة للتالميذ لن يك

لعروض التعليمية ويربوينت أو امج ببرنا أكد الباحث أن استخدام ةابقالس اتانبيومن ال

تعليم اللغة فى التعليم مهم جدا وفائدة من هذه العروض التعليمية مساعدة كبيرة للمدرسين فى 

ويزيد للطالب  رح املواد التعليميةى شسائل اإليضلح والوسائط التعليمية املالئمة فالعربية وتكون و 

 فهم الدرس.م و تعلفى ال بةرغال

 

 

                                                                 
179 Daryanto, Media Pembelajaran Peranannya……, p.22 

180p.23, Ibid  
 10, ص. (2002ب, : دار الغري)القاهرة ,ةيتكنولوجيا إنتاج املواد التعليم, الفرجاني م عبد السالمعبد العظي 181
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 باستخدام برنامج بويربوينت  اعدقو ال ميتعل تطوير 

ما يلي: أن املادة  هوتصميم برنامج بويربوينت تطوير تعليم القواعد بب اسبأ إن من بعض

ينت وأما برنامج بويربو  مثلة،في درس القواعد تحتوي على املتن أوالقواعد النحوية والشروح وال 

املسجلة ثم لة بالصوات مثال  ضر خريطة املناسبة، ثم عال شكلشروح بالح مستخدم لتوضي

ية الوحدة من خالل قواعد اللغة بنظر التدريبات. وأما برنامج بويربوينت مناسبة لتطبيق تعليم 

 مناسبة بتطور الزمانوينت برامج الصورة، وبرامج الصوات، وبرامج عرض البيان. وبرنامج بويرب

ظه على شكل ثم يمكن حف حركةاملت حروف والرسوم النصوصوال دد املتع انلو من خالل وضع ال

ات املتنوعة لكل وفى أواخرها يزيد الباحث التدريب 182شريط، حيث سهولة حمله إلى إي مكان ما.

 موضوع التي يمارس بها الطالب فى التمكن من القواعد اللغوية.

( لتصميم هذا Phiz Mezey) زي ث الطريقة فيز ميدم الباحلتصميم استخحلة اوفى مر 

اإلنتاج للبرنامج التي تؤثر في تسلسل خطوات اإلنتاج وهي كتابة  قة هي الطريقةطري وهذه البرنامج.

 183(.Flow Chartsلباحث لهذه كتابة السيناريو بأسلوب الصور التسلسل )السيناريو، فقام ا

توضيح أنماط ة لصصيات القوحللوبعد ذلك تصميم ارنامج. ط ترتيب البأنما لتصميم واستعماله

 ،الك إهتم الباحث بالعوامل الهامة فى تصميمها وهي مراعاة االتساقاملطورة. وذ ميةعليتلالوسيلة ا

ابة والتوازن فى الحروف. والتنظيم ،والشكل
 
 184وقوة الجذ

بة للمادة. فمن ألوانه صوره املناسحيث  املعلومات، وضح الباحث البرنامج من وفى الكتابة

مختلفة لنها هداف والغراض ، بل يصدره ال ائيعشو لاختار الباحث اللوان ب يفال للوانا هةج

ي كتابته بأن اللون يعتبر أسس أسس لتشويق البرنامج، كما قال عبد الكريم حسن محسن ف

 ق،لي: اللون الزراوان املختارة مما يفاللصياغة اإلنتاج بشكل متكامل نحو مالئمة الشكل والهيكل. 

 صفر.مر، واللون ال أح لون لا، واللون البرتقالي، و خضرال اللون و 

نامج لنها وأما من جهة الصور فيعين الباحث الصور املستعملة إلكمال وتزيين كل درس البر 

ا، مثل: الصوات نة لهتلعب دور كبير التي تؤديه في مجال تعليم املهارات اللغوية والعناصر املكو 

                                                                 
182 Daryanto, Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting dalam Mencapai Tujuan Pembselajaran,  

Cetakan 2, (Yogyakarta: Gava Media, 2013) p.145  
183 Deni Darmawan, Teknologi Pembelajaran, ………….., p.63 

184 Lihat: Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ….. p. 85-88 
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غة و يمكن ليم قواعد اللتع في ةلن يستفيد من عرض المثع أتطيدرس يسملفاملتن والتراكيب. وا

 ح املتن والتراكيب. غوية الجديدة وشر استخدامها بديال لرسومات السبورة في تقديم املواقف الل

 Schumacherو  Mc. Millanوفى اختيار أنواع أنماط التدريبات اعتمد الباحث على نظرية 

عبين السئلة فى ملدخل فى تن ال أاقيه سكمادينتا حيث يسود انالن لتربيةا فىمنهج البحث  كتابفى 

ل الهدفي. وهو املداخل تصميم املواد التعليمية واختبارها يحتوي على ستة مداخل بعضها املدخ

 185الصممة لتركيز الطالب إلى الهداف التعليمية.

يقة لطر ث االباح ارختسائل التعليمية اباستخدام هذه الو  لكتابوفى تدريس هذا ا

ويهدف هذا النوع لزيادة نشاط  186سمى الطريقة اإلزتوادية.ديثة ويالحقة ير القديمة بتطوير الط

تطوير تعليم القواعد الطالب فى التعلم وزيادة رغبتها. وقد وضع الباحث موضوعا لهذا البرنامج 

اللغة عد قوامجال  منل امج هدفا خاصا لكتحد  هذا البرنث يوحي تباستخدام برنامج بويربوين

 187واستيعابها

رض الباحث بحيث تقدم ما يمكن تعلمه تصميم محتوى الوسائل التعليمية يعى ف ،ار وأخي

عند الطلبة ال ما ينبغي أو يجب معرفته. ويعتمد الباحث أسلوب التنوع واملرونة فى عرضها مراعاة 

.والفروق الفردية  لطلبةللظروف املختلفة ل  188بينهم وبينهن 

 واعد مما يلي:القيم لعراها الباحث فى تطوير تأج لتيطوات الخوا

 علوماتجمع البيانات وامل .1

سين  قبل تصميم املواد الدراسية فعقد الباحث املقابلة والحوار مع بعض املدر 

سات ورئيس املعهد حول مشكلة تعليم اللغة واستخدام الوسائل ليمية في تعليم التع واملدر 

د قابلة لم توجاملجة يتدعوة تثوندونج. ومن نالم و علو رياض ال عةوجام قواعد بمعهدال

 .ور بوينت الخاص في تعليم القواعدعلى شكل برنامج ب الوسائل التعليمية

 

 

 

                                                                 
185da), p. 125Rosy(Bandung:  an,idikendMetode Penelitian Padinata, Nana Syaodih Sukm  
 104ص. .... يس..قة التدر يطر محمد كامل الناقة,  186
 276..... ص.  ين بها,قطية لغير الناغة العربليم اللرشد أحمد طعيمية, تع 187
 25. اللغة العربية, ...... صد تعليم , إعداد موليم الفوزاناهعبد الرحمن بن إبر  188
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 التخطيط .2

 تحليل كتاب القواعد بالنظر إلى موادها وأهدافها (أ

بة طلالي بدأت باملتن، و د إلى المثلة. وهو القواعإن املواد املكتوبة تشمل من املتن أ

هذا املتن د املدرس شرح إلى الهدف، عقصول وللو  لفهم المثلة وإعرابها.ها ظونيحف

بالمثلة التي وجدها فى الكتاب. وبعد ذالك طلب املدرس الطلبة حفظ املتن وشرحها. 

داف التي هذه الهوأهداف التدريس القواعد لم يكن واضحا فقام الباحث بتوضيح 

 :ومن الهداف العامة هي صة،لخاهداف ال واالهداف العامة  تتكون من

 عدالطلبة القدرة على ذكر القوااب اكس (أ)

 اكساب الطلبة القدرة على فهم بيان مضمون املوضوع (ب)

 اكساب الطلبة القدرة على ذكر المثلة من القواعد النحوية (ت)

 189لعربيةاكساب الطلبة القدرة على إعراب الجمل ا (ث)

 

 ميةجرو اب األ كتل تعليمية املناسبةتعيين الوسائل ال (ب

الوسائل التعليمية بالنظر إلى الباحث بتعيين  امق ،دعالقواوبعد تحليل كتاب 

 وهي:190عوامل الرئيسية املؤثرة في اختيار الوسيلة التعليمية

 الهداف التعليمية املحددة (أ)

 خصائص ومميزات الدارسين   (ب)

 موضوع الدرس )ج(

 ةاملالي التكلفة )د(

ن، او األل (Animation)ة ملتحركر الصو مثل ا يةيمسائل التعلاد للو جمع مو  (ج

 واألصوات املسجلة

كانت الوسائل التعليمية التي أراده الباحث هي توضيح املفاهيم عن البيانات 

والشروح ثم يأتي بعد ذلك المثلة والتدريبات بشكل مناسب، ولعرض املادة بأسلوب 

                                                                 
 0172أبريل  27( 2017اليا: م)تاسيك, توبةاملكالوثائق , يراس الد نهجمكتب قسم التعليم وامل 189
قات العملية(، )الرياض: املفردات، والتطبي ستطبيقات السلسس والاهية وا)املتكنولوجيا التعليم كدوك، رحمن د العب 190

 74(، ص. 2000
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لوان، والصوات ال(، Animationتحركة )صور امليار الباحث باخت، قام الجيد وجذاب

ى استفادوا منها إلشغال خيالهم لبة في هذه املرحلة الطوف ر ظاعتمادا على  حت 

واستعانوا بها في تعلم اللغة العربية. وهذه كلها معتمدا على النظريات ما كتب الباحث فى 

 191الباب الثاني.

 ليمية تصميم الوسائل التع .3

( Phiz Mezey) يزي ز ميقة فيطر الدم الباحث م استخالتصميى مرحلة فو

هذه طريقة هي الطريقة اإلنتاج للبرنامج التي تؤثر في تسلسل . و نامجالبر  لتصميم هذا

خطوات اإلنتاج وهي كتابة السيناريو، فقام الباحث لهذه كتابة السيناريو بأسلوب 

و وه 192يب البرنامج.يم أنماط ترتصملت عماله(. واستFlow Chartsالصور التسلسل )

 :فيما يلي

 يور ا( كتابة السين1رسم البياني )لا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 36-30 انظرصفحة 191

192 Deni Darmawan, Teknologi Pembelajaran, cetakan 3, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

p.63 

 

جاماية البرنف للبدلغال ا  

اداملو   

 

طواالخ

 ت

 

مة فالهدا املقد   

 

تخدامسدليل اإل   

 قائمة املواد

تاالتدريب امتختال ا ةالخاصالهداف   حالشرو  املواد   

تامختاإل   
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وبعد ذلك تصميم اللوحات القصصية لتوضيح أنماط الوسيلة التعليمية املطورة. 

والتنظيم  ،كلوالش ،اقوذالك إهتم الباحث بالعوامل الهامة فى تصميمها وهي مراعاة االتس

 
 
 اآلتية:ويأتي باملراحل  193.وفالحر ازن فى و تابة والوقوة الجذ

 

 (Story Board)لوحات القصصية م التصمي (1

م الباحث تصميم اللوحات القصصية لتصميم الوسيلة التعليمية  وقد صم 

 مؤسسا على برنامج بويربوينت الذي يتكون مما يلي:

 (2الرسم البياني )(1اية )ة البدملقدم (Story Board)رقم اللوحة القصصية  (أ)

 لوحة القصصيةرقم التابة ك

 

 

 

 

 

 

 ( 2لعرض البيان العام ) (Story Board)ية صصالقحة و رقم الل (ب)

 (3الرسم البياني )

 كتابة لعرض بيان العام

 

 

 

 

 

 ( 3لعرض البيان الدرس ) (Story Board)رقم اللوحة القصصية  (أ)

                                                                 
193 Lihat: Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, ….. p. 85-88 
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 (4الرسم البياني )

 ان الدرسيض بلعر كتابة 

 ( 4لعرض البيان الهداف ) (Story Board)ية لقصصرقم اللوحة ا )د(

 

 

 

 

 

 (5الرسم البياني )

 كتابة لعرض البيان األهداف

 

 

 

 

 

 

 ( 5لعرض املادة أو املتن ) (Story Board)رقم اللوحة القصصية  )ه( 

 (6الرسم البياني )

 كتابة لعرض املادة أو املتن

 

 

 

 

 

 (6شروح )لعرض ال (Story Board)صصية لوحة القال رقم   )و(

 (7الرسم البياني )
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 روحلشض ار عكتابة ل

 

 

 

 

 

 (7لعرض التدريبات ) (Story Board)رقم اللوحة القصصية  )ز( 

 (8الرسم البياني )

 كتابة لعرض التدريبات

 

 

 

 

 
 

ادة. فمن ملناسبة للمه اصور وفى الكتابات املعلومات، وضح الباحث البرنامج من حيث ألوانه 

مختلفة لنها هداف والغراض ال  درهصياللوان بالعشوائي، بل  لباحثتار اخيان فال ة اللو جه

سس لتشويق البرنامج، كما قال عبد الكريم حسن محسن في كتابته بأن اللون يعتبر أسس أ

، لون الزراقمما يلي: الرة ختااإلنتاج بشكل متكامل نحو مالئمة الشكل والهيكل. فاللوان املصياغة 

 صفر.ال  لون لابرتقالي، واللون أحمر، و ون الوالل ،رن الخضواللو 

وأما من جهة الصور فيعين الباحث الصور املستعملة إلكمال وتزيين كل درس البرنامج لنها 

ات صو ال  في مجال تعليم املهارات اللغوية والعناصر املكونة لها، مثل: تلعب دور كبير التي تؤديه

غة و يمكن اللعد او عرض المثلة في تعليم ق يد منيستف نأيستطيع املدرس التراكيب. فواملتن و 

 ومات السبورة في تقديم املواقف اللغوية الجديدة وشرح املتن والتراكيب. امها بديال لرساستخد

فى  Schumacherو  Mc. Millanع أنماط التدريبات اعتمد الباحث على نظرية وفى اختيار أنوا

السئلة فى  عبينفى ت سكمادينتا حيث يقال أن املدخل سوديه اية لنانى التربفنهج البحث كتاب م
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واد التعليمية واختبارها يحتوي على ستة مداخل بعضها املدخل الهدفي. وهو املداخل تصميم امل

  194الطالب إلى الهداف التعليمية الصممة لتركيز

 قديمةقة الير احث الطتار البلتعليمية اخالوسائل ا هذهام وفى تدريس هذا الكتاب باستخد

ويهدف هذا النوع لزيادة نشاط الطالب فى  195الطريقة اإلزتوادية ىسميو بتطوير الطريقة الحديثة 

البرنامج شرح متن الجرومية للمام الصنهاجي التعلم وزيادة رغبتها. وقد وضع الباحث موضوعا لهذا 

ا خاصا لكل مج هدفالبرنا حد  هذاوحيث يت لصف الثانيرر لطلبة املقت اباستخدام برنامج بوربوين

 196واستيعابهاغة الل دمن مجال قواع

فى تصميم محتوى الوسائل التعليمية يعرض الباحث بحيث تقدم ما يمكن تعلمه  ،وأخيرا

ة اعامر  ينبغي أو يجب معرفته. ويعتمد الباحث أسلوب التنوع واملرونة فى عرضها عند الطلبة ال ما

  197وبينهن  ينهم دية بر ففروق اللبة والملختلفة للطللظروف ا

 خطوات التدريس .4

 باستخدام برنامج بويربوينت حسب الخطوات القواعدحث تدريس املادة لكتاب الباسار 

عهد رياض العلوم والدعوة تثوندونج. ومن خطوات التدريس املتبعة في تدريس كتاب الجرومية بم

املدرس في تعليم كتاب  دليل ة علىبو ت املكتالخطوا يربوينت حسبرنامج بو م بخدالهذه املادة باست

 وفيما يلي الخطوات في كل  قسم: والدعوة تثوندونج.معهد رياض العلوم ب يةومجر ال 
 

 املقدمة:

 السالم.دخول الفصل وإلقاء  .1

 طلب املدرس الطالب بقراءة البسملة قبل بداية التدريس. .2

 سهم.تيب جلو الحضور، وتر اءة كشف ر بق لبةفتش املدرس حضور الط .3

 هدف التعليم. درساملاء إلق .4

 ب للوصول بها إلى املوضوع.الطال  لىإ لةسئإلقاء بعض ال  .5

                                                                 
194 Nana Sudjana, Media Pengajaran, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), p. 125 

 ، ص.(1985قرى, لم اعة أجام)مكة املكرمة: ن بلغات أخرى, م اللغة العربية للناطقيتعليقة, د كامل النامحم 195
 276.، صلقرى(عة أم ا, )مكة: جامناطقين بلغات أخري ية لللعرباللغة ا ماملرجع فى تعليطعيمة,  رشدي أحمد 196
 25، ص. (2002ر الغريب, اهرة: دا)الق ,ليميةملواد التعا تكنولوجيا إنتاجالسالم الفرجاني,  ظيم عبدعلعبد ا 197
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 إعالم الطالب بعنوان الدرس. .6

 األنشطة الرئيسية:

 ظها على الشاشة ثم شرح معناها.عرض املتن بتلفي .1

 بيان املتن بيانا أوسع وأوضح معتمدا على الشاشة. .2

 (ينختلفة )ما، وهل، أم يةفهاماست دواتتخدام أء أسئلة باسرس بإلقااملد دأيب .3

 الطالب فتح الكتاب، ثم يقرأ بعض كلمات أو املقالة قراءة نموذجية. نم رسديطلب امل .4

 ما على الشاشة أو السبورة إلى كراساتهم.يطلب املدرس من الطالب نقل  .5

 استخالص البيان باملشاركة مع الطالب  .6

 م:االختتا

 ت الجديدة وحفظهادااملفر  ةني كتابيبات يعبعمل التدر  طالبف التكلي .1

 ظاعو املاالرشادات و  .2

 يختتم املدرس تدريسه بالحمدله والسالم. .3

 

 باستخدام برنامج بويربوينت القواعدخصائص تطوير تعليم 

باستخدام  القواعدوفي تحليل نتائج االستبانة من خبراء ملعرفة خصائص تطوير تعليم 

 .5س ياالكيفية بمق ات الكمية إلىلبيانيجة اتنتحويل  حث مبدأاستخدم الباربوينت، يبو  امجبرن

ليمية بأسلوب ي الجدول السابق. وبعد عرض البيانات عن خصائص هذه الوسيلة التعكما ف

اإلستبانة ومن خالل االستبانة السابقة بأن نتائج محتويات البرنامج من الخبراء تشمل على تقديم 

 لنصوص، وتقديم البرامج.ديم ات، تقاو يم الصور، تقد، تقديم الصض الشاشةر وع اد،املو 

كون يبة لت ملجال وسائل التعليمية هي زيادة توضيح الصورة املتحركة واملناسليقاالتعن وم

مشوقة البرنامج لدي الطلبة ثم ملجال املنهج التعليمية هي دقة اختيار وسائل التعليمية املالئمة 

ة يلوسراحات من الخبراء بأن هذه ا اقت. وأمةباملطلو  النتيجةلوصول إلى  الهداف عوض ثم للمواد،

 همها.يد رغبة الطلبة وفتز 

بالنظر إلى أسس تصميم الوسيلة وقد صمم الباحث لهذه الوسيلة بأحسن الطرق، 

 .ئينبتدالتعليمية الجيدة حتى تكون هذه الجهازة ممتعة وجذابة، خاصة للطلبة في املستوى امل
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ض عر ا يهف ع الطلبة بصورة كافية، لناعل مالتف عيلة تستطه الوسيأخرى، أن هذوخصائص 

 اسبة باملنهج والهداف.الشرائح التي من

 

 الطلبة مستوي لغةفى رفع  القواعدتعليم  تطوير  فعالية

حيث مر هذا املنهج على الخطوات لتصميم  198حث منهج البحث والتطويراعتمد هذا الب

لي قبالر بانة الطالب ثم نتائج االختاستبا ونتائجاء، لخبر يم اتقي لباحث من نتائجمن اح يتضج. املنت

 ةاملطور  أو الوسائل التعليمية بويربوينت ي. ومن نتائج الخبراء، فوجد الباحث أن برنامجوالبعد

 ية.يس قواعد اللغة العربحيث من دقة وصحة محتويات املواد وعرض الشاشة تكون صالحة لتدر 

 حث بالرسوم البياني كما يلي:اتى البئج ألنتالك ايح تولتوضإلختصار  تاليوبال

 (1اني )لبيم اسر لا

 نتائج تقييم الخبراء

 

 

 

 

 

 

 

 

ثم من خالل تجربته في مجموعة صغيرة ومجموعة كبيرة قام الباحث بتحسين 

 البللطمعرفة مدى مناسبتها  وإصالح الوسيلة التعليمية. وتقصد من هذه التجربة

 يةمللععربية. واملالحظة أثناء اللغة القواعد ااب تيعحو اسمهم نيها لترقية فهعالف

م ربة الولى، وجد الباحلتعليمية في التجا
 
ث الطلبة يشعرون بالصعوبة عند تعل

الجرومية بدون الوسيلة التعليمية، فلذلك هذه التجربة تحتاج إلى تحسين اإلنتاج 

                                                                 
198 Lihat: Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet. 20, (Bandung: Alfabeta, 

2014), p.297 
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ختبارين تائج اال ة بين نارنملقا لمن خالدل هذه عملية ا تكمها ليتوتجربة الخرى لكون فعا

 يلي:الباحث، وهي كما  رى أجي لتالقبلي والبعدي ا

  

 (2ي )لرسم البيانا

 املقارنة بين نتائج االختبار القبلي والبعدي

 

 

هل قد تسية ليمأن الوسيلة التعين بتة فمن نتائج املقارنة بين التجربة الولى والتجربة الثاني

، وذلك بالنظر إلى الفرق بين النتائج في االختبار لعربيةغة اعد اللاملادة في تعلم قوا فهمطلبة في ال

باستخدام برنامج بويربوينت له دور  القواعدالقبلي والبعدي في مجموعة التجربة الثانية بأن تعليم 

شيئ  رنامجه الب، حيث هذالبرنامجذا به والقاعدة تنأوامل دةفعال لن معظم الطالب يفهمون املا

هلة عند املدرسين. رأى الباحث أن برنامج بويربوينت لها فعالية مها ساستخدجديد عند الطلبة وا

 . في تطوير تعليم القواعد وأكثر دافعية

 فاكتشف الباحث أن الطالب يفهمون القواعد النحوية بتطوير تعليم قواعدومن هذا، 

نوعة ية املتمعليالتإحدى الوسائل برامج هذا الت لن ويربوينرنامج ببلى ا عالعربية مؤسسغة للا

بالصور واللوان والشكال والصوات الجذابة. وهذه من أسباب ترقية الفهم في نفوس ة ومشوق

 .اب قواعد النحويةالطلبة نحو استيع

 

ارالبعدياالختب االختبارالقبلي  
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 الخاتمة

ن وينت مبويرب مجنابر  أن مكن اعتبارت، فييال بناء على ما قدم الباحث من البحوث والتحل

ليم قواعد اللغة العربية ملا لها من تأثير في كفاءة لتطوير تعئمة املال ليمية املناسبة و ئل التعالوسا

الطلبة في رفع كفاءة الطلبة فى قواعد اللغة العربية. فقد مر  هذا البرنامج بعدة مراحل من 

 بة. وفيلى الطلبتها عء وتجر راخبال من إلى مجموعةيمها تقداإلصالحات والتحسين والتصحيح بعد 

 امج يكون فعاال في رفع كفاءة الطلبة فى قواعد اللغة العربية. هذا البرنأن لباحث النهاية، وجد ال

وبيان عن املراحل أو الخطوات الساسية فى تطوير تعليم القواعد باستخدام برنامج 

 كما يلي:بويربوينت 

 وماتواملعلت نابياال ية وهي جمعتمهيدال مرحلة الدراسة (ج

لقواعد بالنظر إلى موادها الكتاب ا حليل( ت1 دة الخطوات وهي:تخطيط بعمرحلة ال (د

( جمع املواد للوسائل التعليمية مثل 3( تعيين الوسائل التعليمية املناسبة. 2وأهدافها. 

 الصور املتحركة واللوان والصوات املسجلة. 

حات يم اللو ( تصم2ناريو سيالبة كتا( 1ت وهي: لخطواة امرحلة التصميم بعد (ه

( عرض 5ل التعليق الصوتي ( تسجي4د البصرية ملواكتابة إنتاج ا( 3صصية الق

 البرنامج

 مرحلة تعيين خطوات التدريس (و

 وأخيرا، إن هذا البحث حول تطوير تعليم القواعد باستخدام برنامج بويربوينت يمر  

يد من و إلى مز لتكملة صالح والى اإل حتاج إي الا ز ه مكل، إال أنا الشبهذبمراحل طويلة قبل أن تظهر 

قواعد العن تطوير تعليم  يأتي الباحثون اآلخرون ببحث أخر أنثم عدة أماكن أخرى. في  التجربة

 أخرى. جامعةما تختلف احتياجات الطلبة في  جامعةلن احتياجات الطلبة في ، خصوصا

 

 واملراجع املصادر 

 (2005 ،مصرالجديدة: قاهر )ال ،ةالعربي م اللغةيلتع فى املرجع ،طاءمد عم محإبراهي

 (1354)بيروت: دار الكتب العلمية، القواعد األساسية للغة العربية، شمي، الهاأحمد 

 (2002 ،)القاهرة: الدار املصرية ،تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ،حسن شحاتة

 (1987 ،رالقلم)الكويت: دا ،التعليم ىا فوجيال والتكنولالتصائل وسا ،حسين محمدى الطويجي



 
 

 

 
﴿114﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

)مكة: جامعة أم  ،جع فى تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخري ر امل ،رشدي أحمد طعيمة

 القرى(

 (1948 ،)مدينة منورة: دار املعرفة الجامعية ،طرق تدريس اللغة العربية ،زكريا إسماعيل

 (1984 ،لعصريةبة املكتت: ابيرو) ،ةوس العربيالدر مع اج ،الشيخ مصطفى الغاليين

اتجهات حديثة فى تدريس اللغة العربية، الكريم الوائلي،  عبد علي حسين الدليمي وسعاد طه

 (2009 ،)أردن:

اردلن: دارالشروق  –)عمان  ،اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها ،طه علي حسين الدليمي

 (2005 ،للنشر والتوزيع

 ،غريبر ال)القاهرة: دا ،عليميةاملواد التجيا إنتاج ولو تكن ،نياجلفر م اال م عبد السعظيالد عب

2002) 

)سلطان عمان: مكتب  ،تعليم اللغة العربية األطر واإلجراءات ،عبد اللطيف عبد القادر أبوبكر

 (1987 ،الضامري للنشر والتوزيع

عين  بجامعة التربية ةكلية: )القاهر  ،نبجالل  بيةتصميم املنهج لتعليم اللغة العر  ،فتحى علي يونس

 (1978 ،مسش

 (1986 ،)لبنان: دار املشرق  ،غة واألعالمالل املنجد فى ،لويس مألوف

 (1979 ،)القاخرة: مكتبة أنجلو املصرنية ،فن التدريس للتربية اللغوية ،محمد صلح السمك

 ،أم القرى  معةجا املكرمة: كة)م ،رى أخ تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات ،محمد كامل الناقة

1985) 

-1996)دمشق: منشورات جامعة دمشق، العربية، لغة في طرائق تدريس الالسريد،  أحمد محمود

 (، الطبعة الثانية،1997

 (1991 ،)لبنان: دارالنفائس ،خصائص اللغة العربية وطرائق تعليمها ،نايف محمود معروف
Daryanto, Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting dalam Mencapai Tujuan 

Pembselajaran Cetakan 2. Yogyakarta: Gava Media, 2013. 
Nana Syaodih Sukmadinata. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Rosyda.  
Abdul Chaer. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta, 1994. 
Shofiyullah al-Kahfi. Petualang Nahwu (Terjemah Syarah Mukhtasor Jiddan). Kediri: 

Lirboyo Press, 2016.  
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet. 20. Bandung: 

Alfabeta, 2014. 
Tim Andi. 100 Tip dan Trik Microsoft Power Point 2013. Madiun: Penerbit Andi, 2014. 
Nana Sudjana. Media Pengajaran.Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.  
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لتنمية  ية استخدام كتاب اللغة العربية ألغراض خاصة في مجال علم الصيدلةفعال

 )قسم الصيدلة بجامعة دار السالم كونتور( في القراءة مهارة الطلبة

 

ة الفاخرة ويوكي سوريادارم   األيندا زكي 

 كونتور  مسال ال رداعة جام
Phone: 085785376956 

@gmail.comalindazakiyahEmail:  
 

ة : امللخص ةيعتبر تعليم اللغة العربي  ة للناطقين بغيرها،  لغراض خاص  حركة حديثة في ميدان تعليم اللغة العربي 

ز في هذا النوع من التع
 
  نرسيلداحاجات اى لإليم حيث يرك

 
ة م اللغةفي تعل  لغراضكاديمية، و غراض أل إما  العربي 

. ويحتاج في ذلك إلى كتاب تعليمي خاص يناسب بحاجات الدارسين في ذلك ما أشبه، ولرجال العمال و ةفييظو 

ة، وهي على حسب املجاالت واملهارت التي يريد أن يكتسبها الدارسون. و  م اللغة العربي 
 
د حاب و ري تاب باللكا يعد  تعل

ةوسائل امن ال ه متوافر في كل  ووهب في التعلم، الطال ا تساعد به لتعليمي  مصدر ومرجع أساس ي للتعليم، وأن 

ومن أنسب املهارات يكتسبها وقت، بحيث يستطيع الطالب الرجوع إليه لالستعداد ولالختبارات واالستذكار. 

م اللغة
 
مساعدة الطالب  را كبيرا فيا دو ن  لهبار أعتبااءة، ر قال ارةة هي مهي  بر الع الدارسون في هذا املستوى لتعل

وهي املفتاح الذي يدخل بواسطته أي شخص إلى اب املعلومات وتخزينها واستعمالها. ستوى على اكتسملاا لهذ

 مجاالت العلوم املختلفة. 

 

ة،الكلمات الرئيسية:  ة لغراض خاص   .اليةفع   ءة،قرامهارة ال ة،لصيدلمجال علم ا كتاب اللغة العربي 

 

 مةاملقد

ة من احدى اللغاتاللغة تعتبر  الت الحياة اإلنسانية، وال يخلو هذا ي تستخدم في شتى مجاتلا العربي 

ن من العلوم بل في جميع املجاالت إما للعلوم الدينية أو العلوم الكونية.  االستخدام إال في مجال معي 

ة لغةال ي تعليمف كةيث حر حيث توجد في هذا العصر الحد ة، و خا لغراض العربي  شرح  هو كماص 

نوع من التعليم الذي حددت مواد  أنه (115: 2006أحمد هريدي ) نماعلي أحمد مدكور وإي

مقرراته بصفة رئيسية، وفق تحليل مسبق للحاجات االبالغية للمتعلم، وليس على أساس 

ننهج معمل هاعمل بتفضيالت املعلم أو املؤسسة التعليمية التي ي يكون  اكذوهلغة. تعليم ال في ي 

م وعلى ال التركي
 
دة التي من أ ضاغر ز على املتعل م اللغة الجنبية، فنجد أن  البرنامج املحد 

 
جلها يتعل

الدراس ي كله مبني على هذا املفهوم. فمن الضروري لهذا النوع من البرامج استخدام كتاب تعليمي 

 لم.تعامل اجاتاحتيحسب على دة املحد   رةقر د املخاص الذي يشمل على املوا

mailto:alindazakiyah@gmail.com
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ة لغراض  إن   ر لتعليم اللغة  في مجال علم الصيدلة هو ةصخاكتاب اللغة العربي  الكتاب املقر 

ة ل د فيه هدف دراسته، وهو يخص  في مجال علم الصيدلة وعلى وجه العربي  لناطقين بها الذي حد 

سالم ال معة داردلة بجايصال قسملطالب  ابكتذا الالخصوص لتنمية مهارة القراءة. ويستخدم ه

ها من احدى  باعتبار ونتور،ك ة في تكون التي مية معات اإلسال اجالأن  رائدا في مجال نشر اللغة العربي 

إندونيسيا، فتلزم هذه الجامعة جميع الطالب االستيعاب والسيطرة على الثروة اللغوية الجيدة 

ة في جم صين في املتخصلطالب ل تزام إالهذا االل تصريق ت. والاال جيع املوخاصة في اللغة العربي 

صي ،يةالدراسات اإلسالم  ن في الدراسات الكونية كذلك.بل للطالب املتخص 

ها ليست مهارة بسيطة،  ص هذا الكتاب في تنمية مهارة الطلبة في القراءة باعتبار أن  كما وخص 

د ) ها319: 1997ذكر محمود أحمد السي  من ات وتتضاملهار  نمعة جمو م تشمل مةقدعية معمل ( إن 

ية كبيرة  تذكر واالستنتاج والربط. وإن  لاو  يات العقلية كاإلدراكمن العمل الكثير لهذه املهارة أهم 

لدي الطالب، فجودتهم في القراءة تساعدهم على فهم جميع ما قرأها من الكتب أو النشرات التي 

 تعبما  لهم تعتبر مصدرا لجميع العلوم ومرجعا
 
  ة.الدراسي   واداملموا من ل

ة ن فعالع حثفي هذا البنتحدث  طلق، نود  أنا املنهذ ومن ية استخدام كتاب اللغة العربي 

لغراض خاصة في مجال علم الصيدلة لتنمية مهارة الطلبة في القراءة، وبالخصوص طلبة قسم 

 الصيدلة بجامعة دار السالم كونتور.

 

 يميمفهوم الكتاب التعل

صالح هندي  رعب  ة، ولها معان كثيرة. التعليميالعملية صادر في أهم  امل من يميالتعل ابلكتإن  ا

ه مجموعة من املعلومات الساسية التي تتوخى تحقيق أهداف 212: 2001وهشام عليان ) ( أن 

 حيث .Psychomotorأو نفسحركية  Affectiveأو وجدانية  Cognitiveتربوية محددة سلفا، معرفية 

 
 
م ف20: 1983)ة ميأحمد طعورشدي  ةقلنال اود كاممحم دأك ل علمي كشي ( أن  هذه املعلومات تقد 

م، وفي تدريس ماد
 
دة. و منظ ن، وكذلك لفترة زمنية محد  نة ومقرر دراس ي معي  رشدي أحمد  زادة معي 

 حقيقأسمى أداة من أدوات التثقيف وت عد  أن  الكتاب التعليمي ي في شرحه (28: 1985طعيمة )

 راد املجتمعات الخرى.رهم من أفوبين غي م، وبينهاملجتمع دفران أبي فاهمالت

، ومصدر (Andi Prastowo، 215:16)لكتاب التعليمي ركن مهم من أركان عملية التعلم ا إن

م 
 
يسمى باملحتوى الكاديمي  ، وترجمة حية ملا(Daryanto، 2013:9)تعليمي يلتقي عنده املعلم واملتعل
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بة يطالالذي يحمل اللقمة السائغة لوعاء وهو ا (.2: 1428 الفوزان، هيمبران إلرحما دبج )عللمنه

 ،Abdullah al-Gali & Abdul Hamid Abdullah)ذاق التي نقدمها للطالب الجائع أو اللقمة املرة امل

 لةيسالو  تقدم بواسطتها هذه اللقمة للطالب، وهذه، واملعلم هو الوسيلة أو الواسطة التي (2012:9

دادإعمعدومة أحيانا في عدم  تكاد تكون ئما بل ادوجودها يتوافر  ة الاسطالو أو   ده اإلعداد الجي 

 (.2)ناصر عبد هللا الغالي وعبد الحميد عبد هللا: 

نص أو  والذي يراد بالكتاب التعليمي لتنمية مهارة القراءة هو الكتاب الذي يشمل على

حتوى أو امل بيالتراك ردات أوفامل حيثمن واء س اهعوبتمجموعة من النصوص املتدرجة في ص

ة على لنوع من الكتاب تدر ا ذامي والثقافي. ويستهدف هالعل يب املتخرجين في برامج تعليم العربي 

ة واإلسال  ة )رشدي أحمد االستمرار في تنمية مهارتهم اللغوية وزيادة معلوماتهم عن الثقافة العربي  مي 

 (. 35: 1985طعيمة، 

 

 مي التعلي بكتاال ر و د

حتى تلميذ وبين نفسه لان التعليمية مستمرة بي جعل العمليةر في دو  يميالتعلكتاب لل إن  

ص جاك ريتشاردز ) ( دور الكتاب التعليمي في تدريس اللغة 281يحصل من التعليم على ما يريد. ولخ 

 على النحو التالي:

 لغوية.لادة ملام اتقديفي  تخدمةتمثل مصدرا للمواد )املحكية واملكتوبة( املسإنها  (1

املتعلم ومصدرا لنشطة  تي يقوم بهالاة املمارسة اللغويلألنشطة الخاصة بل مصدرا إنها تمث (2

 التواصلي. التفاعل

 إنها تمثل مرجعا للمتعلمين فيما يتعلق بالقواعد، واملفردات، والنطق، وغير ذلك. (3

 ة.يفالص إنها تمثل مصدرا يستقى منه أفكار تتعلق بالنشطة (4

 ق تحديدها(.م التي سبف التعلادتعكس أها كانت ذإا )قرر تمثل م (5

 بتدئين الذين يحتاجون إلى اكتساب مزيد من الثقة.سين املر  دلمتقدم دعما ل (6
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: 1985وبجانب ذلك، فإن  للكتاب التعليمي وظائف رئيسية كما ذكره رشدي أحمد طعيمة )

 وهي ما يلي: (،19

استماعا لرئيسية، لغوية الاهارات لديه امل يتنمية تعليممادة  جه منأن يقدم للطالب ما يحتا (1

واجهة املواقف االجتماعية املختلفة والتي يحتاج فيها بالشكل الذي يهيئه مل ةبتاوكالما وقراءة وك

 إلى االتصال من خالل اللغة العربية وحدها.

عثراته  عن يرةجة كبإلى در تكشف بالتدريبات التي يمارس من خاللها اللغة والتي  أن تزود الطالب (2

 يها.ف

ة مطالب غير الح للتوض  أن  (3 ن خصائص تجعلها جديرة تاز به هذه اللغة ممتا ناطق باللغة العربي 

مها.
 
 بإنفاق الوقت في سبيلها وبذل الجهد في تعل

ة وتصورهم لألهداف أن تعكس بصدق فلسفة مؤلفي هذه الكتب من تدري (4 س اللغة العربي 

 ها.وتعليملمها الرئيسية لتع

رز خصائصها، بيا للمضمون اللغوي عرضا أمين وعربية، إسالمية لثقافية،الصول ا عرضن تأ (5

الثقافة اإلسالمية  مواطن القوة فيها، وهي كثيرة، ويوضح العالقة الوثيقة بينويكشف عن 

ة با ة لغة أعوالعربي   القرآن الكريم.ز مقدسات اإلنسان املسلم، عتبار العربي 

 

 ي ليمالتع الكتاب إعداد أسس

وذكر محمود كامل  ،ميلق في ضوئها أي كتاب تعليغي أن تنطمهمة ينب ة جوانباك أربعنه

 هذه الجوانب كما يلي: (28: 1983) الناقة ورشدي أحمد طعيمة

 الجانب النفس ي (1

ا في أية عملية تعليمية، بل ال يخلو بحث أو كتاب يتناول  يعد  الجانب النفس ي جانبا مهم 

الكلي للبحث أو الكتاب،  وضوعباملته لصلجانب و ر هذا او دعن يث الحد لية منمه العهذ

ة لغير الناطقين بها إال أن عند تناول موضوع كموضوع م عيتطفالنس واد تعليم اللغة العربي 

ه بالضرورة يجذب انتباه نا إلى هذا العنصر، فالحقائق املتصلة بنمو املتعلم ال بد أن توج 

 ون.واملضم لكيب والشوالترك ءالبنث امن حيعليمي تاب الموضوعات الكت
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 الجانب الثقافي (2

ق حياة الشعوب وأنظمتها السياسية واالقتصادية بارها طرائتعباتحتل  الثقافة 

م اللغات الجنبية، وهي تعتبر مكونا أساسيا  واالجتماعية والتربوية مكانة هامة
 
في تعليم وتعل

 .دانمليهذا اية في يمالتعلال مهما ملحتوى املواد ومكم  

 التربوي الجانب  (3

علم ملا تقدمه السس لتطبيقية في عملية التا رةاملبادئ التربوية عن النظ ما تعبر وهو عادة

الخرى من معلومات، مثل الساس النفس ي، والثقافي، والتربوي. ومعرفة هذه املبادئ تساعد 

ح أيها يصل ديدوتحواد هذه املل تحلي واختيارها على الكتاب التعليمياملسؤولين عن وضع 

 لى تخطيطه وتنفيذه.يقومون عمج الذي للبرنا

 ي غو للا الجانب (4

يعد  الكتاب التعليمي أساسا لتعليم اللغة، واللغة نظام، بل عندما نحللها سنجد أنها أكثر 

ن منه نظام  من نظام، إنها في الحقيقة نظام النظم، فنجد أوال نظام الصوات، الذي يتكو 

دي إلى ؤ تة ركيب. وهذه النظمة الثالثة أو التام البنيظه إلى ندي بدور ؤ يذي ال لمة(،ل )الككاالش

ن نختار منه املادة رع في تحديد ما نود أظام املعنى. لذلك فنحن عندما نشنظام رابع هو ن

 التعليمية نحتاج لتحليل كامل لهذه النظمة املتعددة.

فيفعلى ا ،يليملتعاب اتكاد العدإل  عةوانطالقا من هذه الجوانب الرب
 
ري نملؤل الكتاب  ومقر 

أسس إعداد الكتاب التعليمي هنا، كما تاب التعليمي. ويقصد بكلا التعليمي مراعاة أسس إعداد

ه مجموعة مجموعة من العمليات التي يقوم 74: 1428شرح عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان ) ( أن 

فصول خدام في ها لالستحية، وطر النهائ اهشكلفي اجها بل إخر ق عليميبها املؤلف إلعداد الكتاب الت

الزمة إلعداد الكتاب التعليمي سواء كانت بحوثا به املؤلف من عمليات  مو يقتعليم اللغة. وهو ما 

 ها أو نصوصا رجع إليها، أو تجربة قام بها.أجراها، أو أدوات وقوائم أعد  

 

 خطوات إعداد الكتاب التعليمي

 يتم  ا
 
( على ثالثة 61: 2000ن كدوك )د الرحمبعا ذكره ليمي كمعتال تابد الكي إعداف ملتحك

وتكون هذه العناصر الثالثة حتوى والوسائل التعليمية. ي طريقة التدريس واملهو ، عناصر
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شرح عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان حيث  انعكاسات لألهداف ال تحيد عنها وال تتجاوزها.

 :، وهيمراحلدة ل على عمشي يليمالتع الكتاباد ي إعدأن  ف (57: 2011)

 رحلة التحضيريةملا (1

والمور تمد  املعلم بأداة اإلعداد من الجوانب النظرية  أساسية، فهي ةلرحهذه املرحلة هي م

ت  ة من كتب أعد  ة لغير الناطقين بها. وهذه املرحلة تمد  املعد  بأداة التطبيقي  لتعليم اللغة العربي 

نه ت
 
ن بناء مادته اللغوية، نه على حسبما يعي عوقد تشبالفعلي  دعدااإل رحلة ل في مخو دمن المك

 ة بتسلسل وانسيابية. ويمكن تقسيم هذه املرحلة إلى قسمين:عالج القضايا املختلفي يفوك

 تطوير ذات املؤلف في ميدان التأليف (أ

د يقصلة، و وهنا ينبغي للكاتب أن يجري بعض الدراسات الساسية في هذه املرح

ف يلتأعلى به من دراسات سابقة  أو يستعيناملؤلف  هما يجرية هنا، يسساال  راساتبالد

د آراء خاصة وتصورات  الكتاب التعليمي تساعده في إعدادها على أسس علمية وليس مجر 

 ذاتية.

 يئتهمدراسة خصائص الدارسين وب (ب

نحو هاتهم تجامثل ادراسة خصائص الدارسين والجوانب النفسية املختلفة عندهم )

 ت
 
ة، دغة العر للم اعل ختارة وعات املضو ملميولهم نحو االتهم فيها، ذلك، مشك فعهم مناو بي 

 للكتاب التعليمي، قدراتهم اللغوية .....الخ(.

 وتتضمن هذه املرحلة العمال التالية:

ة لغير الناطقين بها،  (أ ية، دراسة علمية تحليلية تقويمدراسة كتب تعليم اللغة العربي 

 القصور التي وقعت فيها.ت وجوانب الثغرا دسيها، ولضيئة فملانب جوامن التفادة السل

 ة وتحديد الثروة اللفظية الساسية التي سيستند إليها الكتاب.سار د (ب

 علم مهارات اللغة.دراسة املشكالت والصعوبات املتصلة بت  (ج

 إلىهداف ذه ال ة هترجم تحديد الهداف العامة للكتاب، والهداف الخاصة لكل مهارة ثم (د

هذه  قيحقالكتاب الذي نتوسل به لت وضع محتوى ضوئها  يفة يمكن ف سلوكيادأه

 السلوكيات.
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 مرحلة تخطيط خريطة العمل (2

 مرحلة جمع النصوص الخاصة وأنماط التدريبات (3

دة(مرحلة  (4  تعبئة خريطة العمل الولية )مسو 

 مرحلة الكتابة الفعلية )تبييض( (5

 ةلشاملمرحلة املراجعة ا (6

 ابلكتااعة ة طبحلمر  (7

ختص بطباعة ملاة لقسم الوسائل التعليميجيهات واضحة و تقديم تاملؤلف  بغي علىني

ناط فيما يتصل بالرسومات والصور والشكال واللوان واملسافات بين السطور وأب الكتب

 الحروف والهوامش وغير ذلك من اعتبارات فنية يكتفي معه التوجيه بخصوصها.

 بالكتريب امرحلة تج (8

 التجريب دبع يلهدة تعمرحل (9

ما اقتضت الحاتاب، وهي مستمر  كطوير المرحلة ت (10
 
 ل.ة كل

: 1428وبجانب هذه املراحل، هناك بعض السس ذكرها عبد الرحمن إبراهيم بن الفوزان )

 التي ينبغي مراعاتها قبل إجراء عملية إعداد الكتاب التعليمي:( 28

باشرة غير م أوة مباشر  بطريقة ايالمإس عليمياب التللكتفكري االهتمام بأن يكون املحتوى ال (1

ة باعت  القرآن. ةلغبار أن  اللغة العربي 

املحتوى الفكري اختيار اللفاظ والتراكيب السهلة الشائعة للمواد التعليمية مع الحرص على  (2

 الجديد امليسر.

 .ملستمريم االتقو اإلكثار من التدريبات والتمرينات بأنماطها املختلفة مع مراعاة  (3

 هان الدارسين.ذل  ضح املادة املقدمة ويقربهاحسيا يو  كل عنصراكونها تشبالصور ل انةستعاال  (4

تقال من املفردات إلى العناية بالتدرج اللفظي والتسلسل العلمي للمادة املقدمة فيكون االن (5

 الجمل البسيطة إلى الجمل املركبة.

 ة.لفكريمية واالعلوية و سالمة املادة املقدمة من الخطاء اللغ (6

 عامة.لاة ا مواقف الحياة اليوميالتي تتطلبه صيرةالق اراتالحو على كيز التر  (7
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ة من الناحيتين العل (8  مية والوظيفية معا.الحرص على أن تعالج املادة املقدمة تعليم اللغة العربي 

 خطوات إعداد برنامج لتعليم اللغة العربّية ألغراض خاّصة

ز علهج التي من املنا رهاكغي خاصة غراضة ل العربي  إن  مناهج تعليم 
 
م وحاجاته ى املتعلترك

م اللغة من أجلها. وذكعتوالغراض التي ي
 
( 115: 2006ر علي أحمد مدكور وإيمان أحمد هريدي )ل

ة لغراض خاصة هي:أن  من    أهم خصائص مناهج تعليم العربي 

م وحاجاته الخاصة .1
 
 التركيز على املتعل

ة  ى استخدامدارس عللاإلعانة دريسية تلت اجياهواملنحتوى ملواهداف توظيف ال  .2 العربي 

 وي استخدام اللغة فيهانيواملواقف التي 

لهذه املواقف التي سيستخدم فيها التركيز على اللغويات واملهارات وأساليب الخطاب املناسبة  .3

م اللغة.
 
 املتعل

ر رشدي أحمد طعيمة )  خل يجمعدمهو صة اراض خة لغربي  غة الع( أن  تعليم الل4: 2003وعب 

 ة اآلتية:خل الثالثن املدايبغالبا 

، حيث محور االهتمام هو الدارس ذاته، وما Learning Centered Approach ياملدخل التعليم .1

 بعملية التعلم لديه.يتصل 

، حيث محور االهتمام هو املواقف التي Language Centered Approachاملدخل اللغوي  .2

 لذلك. ناشط وفقاوى واملتحاف واملء الهدانوب غة،لها اللم فيملتعتخدم ايس

، حيث التركيز على تصميم املواقف اللغوية التي Skills Centered Approachاملدخل املهاري  .3

 لدارس على السيطرة على مهارات لغوية معينة وعلى الداء اللغوي الجيد.تعين ا

 ص رشديخ  لثيرة، و خطوات ك ةخاصاض ر ة لغعربي  ة الم اللغوفي إعداد أنواع البرامج في تعلي

 فيما يلي: تا( هذه الخطو 279: 1989مة )أحمد طعي

 .جمع البيانات الكافية عن الدارسين الذين نريد إعداد برنامج لهم .1

تحديد أهداف البرناج العامة والتفصيلية، وكذلك تحديد املهارات اللغوية املطلوبة إكسابها  .2

 ا.هياللغة فممارسة  ممنهقع و تي يتقف الملواضوء ا للدارسين في

ش بملحتوى اللغوي والثقافي املناسار ااختي .3 بع احتياجات هؤالء لتحقيق هذه الهداف، بما ي 

 الدارسين.
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البرنامج ووضع تصور للخطة الدراسية موضحا بها عدد الساعات ودور النشطة تنظيم  .4

 والوسائل املعينة وغيرها في البرنامج.

أكان تقويما للدارسين أم الت سواء ف املجالتبة وملخاملناس ميتقو ال بساليصور ل ضع ترا و خيوأ .5

 أم تقويما للبرنامج ككل.ويما للمواد التعليمية قت

جمل بعض الكت  اب هذه الخطوات الخمس في خطوتين أساسيتين، هما:وي 

 ملرادصال ااالتمعالم وضع تصور تفصيلي لسيكولوجية الدارسين الذين يستهدفهم البرنامج، و  .1

 عليه.دارسين لايب تدر 

ملستهدفة أو الوظائف أو ك املهارات اللغوية الذ املراد تعليمها. سواء فينوع اللغة تصور لع وض .2

 لتي تلزم لتحقيق االتصال الذي سبق تحديد معامله في الخطوات السابقة.الشكال اللغوية ا

 الي:الت الرسم وهاتان الخطوتان الرئيسيتان يجملهما هوكي في

 خاصة غة ألغراضالليم تعلرنامج لإعداد ب تطواج خنماذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراك أن  تعليم اللغة العربية لغراض خاصة ال ينبغي أن يقدم إال على خلفية اإل م ز لولكن ي

ه 40: 2003لغوية عامة، كما يقول رشدي أحمد طعيمة ) يمكن أن تساعد الدارس على االتصال ( أن 

 ي ضوء ذلك تصبح دراسة اللغةجلها. "وفن أة مللغيتعلم اة التي ينملهوا ظيفيةقف الو ملواد في االجي

ة للحياة متطلبا سا ة لغراض خاصة".العربي   بقا لدراسة العربي 

توسط لذلك ينبغي تقديم برنامج تعليم اللغة لغراض خاصة للدارسين في املستويين امل

 مج.رناالبفي هذا ي قدما ض امل علىعدهم مة تساة عاة لغويواملتقدم. وذلك لضرورة وجود خلفي

مهالتع التي يريد الدارسون سئلة تتصل بنوع اللغة أ  

للحاجات يلتفصيلوصف اال  

ال اللغوية املطلوبةظائف والشكهارات والو احتياجات امل  

راسية الخطة الد حديد معالمت

 للبرنامج
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 خصائص مادة تدريس القراءة

هو إتاحة الفرصة  (132: 2006ادة القراءة الذي ذكره علي أحمد مدكور )دف في مهلإن  أهم ا

وأن تنمو لديهم االتجاهات اإليجابية نحو القراءة، وأن  للتالميذ على أن ينمو نموا كامال شامال.

ف يي هالتاتها م مهار أهى علربوا يتد  .ن هم الكامل الواعي ملا يقرؤو جمل، والفوالات كلمعلى ال التعر 

كما شرح عبد الرحمن بن تها، وفي اختيار نصوص القراءة هناك بعض السس التي يلزم مراعا

 ( وهي:199: 2011إبراهيم الفوزان )

 أن تكون املادة القرائية جذابة وشيقة (1

 للغوي رسين االداملستوى أن تكون مناسبة  (2

 الثقافي يندارسى الملستو  مناسبةن كو ت أن (3

 ين العمري سر أن تكون مناسبة ملستوى الدا (4

 أن تلبي حاجات الدارسين (5

كما  تؤدي دورها بفعالية، وأن تحقق الغرض منها، فمن الالزم مراعاة ما يأتيهذه املواد لتكون 

د علي أحمد مدكور )
 
 :(132: 2002أك

 ى املحتو  من حيث -أوال (1

ا الكتب  هذى هحتو مكون أن يب يج لتالميذ، وما يدركونه من وأنشطة ا راتخب علىمبني 

دراسة ميول واتجاهات التالميذ في هذه املرحلة، هذا البد من ت مجتمعهم. وللوصول إلى ال كمش

للتعرف على مستوياتهم، وما يشغلهم من القضايا، وما يهتمون منها، كما يجب أن تكون الكتب 

ير شوق التالميذ إلى التي تث ذابةلجواامللونة الجميلة  ماترسو ر والبالصو  زودةاضحة ومو 

 .القراءة

 من حيث السلوب –ثانيا  (2

يكون أسلوب الكتاب واضحا، وأن يحتوي على مجموعة من الدروس ذات الجمل ينبغي أن 

سلوب اب أنب الكتالقصيرة املعبرة عن خبرات مر بها التالميذ في حياتهم، كما ينبغي أن يجت

قة و شن تكون وقائع القصص واضحة ومما يجب أه، كوبسلوعا في أيكون متن وأنر، لتقريا

 وبعيدة عن التعقيد.
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 حيث املفردات من –ثالثا  (3

ينبغي أن تراعي كتب القراءة معدل تقديم املفردات الجديدة، وتكرارها بالطريقة التي تكفل 

ب صفحة يجبأن ال ل و القدر نا يجصص. وهوالق ملركبةتثبيتها، وبحيث تساعد على فهم الجمل ا

لكلمات بما ال رر هذه اثالثة على الكثر، وأن تتك الجديدة فيها عن كلمتين أو د الكلماتتزيال أ

مرة بعد تقديمها لول مرة. وينبغي هنا أن ندرك أن اإلكثار من الكلمات الجديدة بما  15يقل عن 

 م به.هتمانى واال يفوق طاقة التلميذ يصرفه عن املع

 صور وال الخط – رابعا (4

يساعدهم ي يالئم الطفال و ذلتاب مناسبا بالقدر االذي كتب به الك ن الخطيجب أن يكو 

عرف على الكلمات والجمل، أما بالنسبة للصور فيجب أن تكون واضحة ومعبرة عن على الت

ثارة أكثر إلونة ور املاملوضوع أو الدرس بحيث يدرك التلميذ املعنى مستعينا بالصورة. والص

 لونة.رة غير امللصو ن اذ عللتلمي بالنسبة ةذبيوجا

 

 الصيدلة  خاصة في مجال علم العربّية ألغراض ةمواصفات كتاب اللغ

ةإن   ة لغراض خاص  ةهو  كتاب اللغة العربي  م  كتاب تعليم اللغة العربي  على أساس من املصم 

لة، مع ى الصيدلعال مج ون فين يدرسالذيجامعة وهو لطلبة الخاصة، الكاديمية الغراض ال 

 ية مهارتهم في القراءة.اص في تنمالخدف اله

عشرين وحدة، يتحدث كل من هذه الوحدة عن  على الوجه العام إلى كتابهذا ال ميقس  

 . ويشمل كل وحدة على أربعة أجزاء، وهي ما يلي:املوضوعات ما يخص  بعلم الصيدلة

 الغالف الداخلي (1

حملو ورة ا، والصدةوحالوان وفيه عن  اص.الهدف الخم و لعاف ا، والهدللعنوان ةض 

 

 املقالة الرئيسية للدرس (2

م للطالب نصوص القراءة   .التي تحتوي على املواد املدروسة في قسم الصيدلةوهي تقد 

وتشمل هذه املوضوعات على أربعة جوانب مهمة ينبغي أن تنطلق في ضوئها أية مادة تعليمية، 

 لغوي.لجانب اللك اكذو  التربوي،والجانب  في،ثقانب الوالجا نفس ي،لجانب الوهي ا
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 املفردات (3

ردات على املصطلحات الجديدة املستخدمة في نصوص القراءة، حيث فتشمل هذه امل

توضع هذه املفردات بعد نصوص القراءة. أما املعاني أو الشروح لهذه املفردات فتوضع 

ة أو اإل   .لهاحة ملوض  لصور اة مع انجليزيباستخدام اللغة العربي 

 اتالتدريب (4

، وتحتوي على ثالثة أنواع من ةمهارة الطالب في القراءريبات لتنمية ه التدتخص  هذ

 التدريبات وهي:

 التدريبات في االستيعاب (أ

ي السئلة الطالبات  يقصد بهذه التدريبات اختبار فهم الطالب لنصوص القراءة، فترب 

الخطأ  راتعبا، و السئلةإجابة  ةر صو  علىسئلة تي ال ي. وتأالتحليلعلى التفكير اإلبداعي و 

 املقالة.لصواب، وكذلك ضبط وا

 تدريبات في املفرداتلا (ب

من النص بالكلمات التي تشير إلها التعريفات وتشمل هذه التدريبات على اإلتيان 

 املطلوبة، واإلتيان من النص بمرادف الكلمات املطلوبة.

 اكيبالتدريبات في التر   (ج

الكلمات مع مراعاة املذكورة مل الجه بملة تشبتيان بجإلى اعل باتريه التدل هذشموت

 خط. اهالتي تحت

 

 كتاب اللغة العربّية ألغراض خاصة لتنمية مهارة الطلبة في القراءةمدى إمكانية استخدام 

ر االختبابارين هما وبالنظر إلى نتائج الطلبة في االختانطالقا مما تقدم من البحوث واإلجراءات، 

ب اللغة اتن خالل استخدام ك. حيث ظهر مئج فيهمالنتاا ينقارنة بفتوجد امل دي،لبعلي واالقب

 ة لغراض خاصة اإلرتقاء نحو كفاءتهم في القراءة، ومقارنة هذه النتائج كما يلي:العربي
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تبار نتائج االخأن نتائج االختبار البعدي أكبر من ويتضح من خالل الرسم البياني السابق 

ة خاصة في مرس لطلبة لدءة افاك رتقاء فيهناك اال  أن ذلكمعنى قبلي، ال رة القراءة اهاللغة العربي 

ة لغراض خاصة. وكان بعد استخدام االرتقاء لدى طلبة قسم الصيدلة  وجود كتاب اللغة العربي 

قا وسهولبسبب بجامعة دار السالم كونتور  ضافة م، باإل ة االستخداكون هذا الكتاب جذابا ومشو 

يدلة، وأن  اللغة صلد التي قد درسوا في علم اواابقة باملومطهم يئتاسبة ببفيها من توعاوضامللى إ

اكيب املستخدمة فيها مناسبة بمستوى كفاءة الطلبة. ومن هنا ظهر على إمكانية استخدام والتر 

ة لط ة لغراض خاصة في تعليم اللغة العربي  دار جامعة صيدلة بلبة قسم الكتاب اللغة العربي 

 اءة.قر تهم في الهار ة منميخاصة لتنتور، و و كم لسال ا

 

 الخاتمة

م م امن خالل م ة للناطقين بغيرها تقد  ن البحوث واإلجراءات فاتضح أن  لتعليم اللغة العربي 

ة لغراض خاصة. حيث يعتمدأنواع من البرامج  هذا النوع منل تماما ، منها تعليم اللغة العربي 

 عي تن فارسيجات الدى حاإلالبرنامج 
 
ةة العربم اللغل ي و غواملهارات، أو املحتوى الل من الهدف،ما ، إي 

وهناك بعض العوامل الهامة التي يلزم مراعاتها إلنجاح هذا لدارسون. الذي أراد أن يكتسبها ا

ةي تعليم اللغبالهدف املرسوم فالبرنامج، منها استخدام كتاب تعليمي خاص يناسب   وظهر. ة العربي 

ة لغراض خاصخدام كتااست فية لية كبير هناك فعا أن  حث الب من هذا في مجال  ةب اللغة العربي 

م علم الصيدلة لتنمي ه هو الكتاب املصم  حسب مجال علم ة مهارة الطلبة في القراءة، باعتبار أن 

ة تناسب بأحوال الدارسين. ن ومهارة خاص   معي 
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الية اسالحديث حول  وأخيرا، إن   ة  لغراض ةربي  العلغة كتاب الدام تخفع  لم ل عمجافي خاص 

ا عن الكمال وال يخلو عن النقائص،  يزال هذا البحث بعيدالو  لم يكن كافيا بهذا البحث.ة الصيدل

ل هذا البحث.  فالزم أن يكون هناك بحوث آخر يكم 
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Abstract: This research is motivated by the importance of uncovering the question o f how t he le ve l o f 

understanding of Muslim youth about Islam. This needs to be revealed considering that Islam is a re lig ion 
that has been adopted by them since birth, even since being in the womb. For a long time, t hey got t he 

teaching of Islamic Education in formal schools ranging from elementary school to college. The research 
method used is descriptive qualitative. Data was collected through test questions conducted on 127 young 

Muslim participants in West Java with a proportion of 11.8% men and 88.2% women. The results showed 
that 1) almost half (49%) of the young Muslim generation understood the meaning of Islam, 2) almost  all 
(80%) of the Muslim youth understood the scope of Islamic teachings, 3) Most (63. %) Muslim youth 

understand about the purpose of Islam being revealed, 4) almost half (47%) young Muslims unde rst and 
the method of understanding Islam. It can be concluded that the majority (60%) of the Muslim youth 

understand about Islam, meaning that the level of understanding of the Muslim youth about Islam is in 
the sufficient category. 

 
Keywords: understanding, the meaning of Islam, the purpose of Islam, the scope of Islam, the  me t hod 

of understanding Islam.  

 
Introduction  

Islam is a perfect religion (Q.S. Almaidah: 3). and the only religion endowed by Allah 

SWT (Q. Ali Imran: 19). Based on the results of the 2010 census, Adherents of Islam in 

Indonesia amounted to 87.18% of 237,641,326 residents of Indonesia. The adherents 

of Islam should not only be large in quantity but also in terms of quality. Indeed, every 

Muslim understands the meaning of Islam that he has adopted. Principles of Islam 

include aqeedah, sharia and morality (Aeni, 2016; Sauri, 2008; Alim, 2006, Zainuddin,  

2007, Ahmadi dan Salimi, 2006). Islamic aspects related to beliefs are called aqeedah 

or faith, while ritual aspects, norms and laws are called shari'a aspects, whereas 

aspects related to behavior are called morality. 

Islam is a religion of peace and gives grace to all nature (Q.S. Al-Anbiya: 107), 

therefore Islam must be understood correctly. The correct understanding of Islam will 

have an impact on the practice of Islamic laws. and vice versa, because a person's 

religious behavior is strongly influenced by his understanding of the religion. Then how 

is the current condition of the level of understanding of Muslims towards the teachings 

of Islam, especially among the younger generation? 

This study aims to reveal the level of understanding of the younger generation 

of Muslims about Islam, while the formulation of the problem is described in the 

following questions: 

1. What is the level of understanding of young Muslims about the meaning of Islam? 

2. What is the level of understanding of young Muslims about the scope of Islam? 

3. How is the level of understanding of young Muslims about the purpose of Islam 

revealed? 

4. What is the level of understanding of young Muslims about the method of 

understanding Islam? 

 



 
 

 

 
﴿132﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

Method 

This study uses a qualitative approach with descriptive methods. The technique 

of data collection was done through written tests with a type of multiple choice test for 

127 young Muslims in the West with the proportion of men 11.8% and women 88.2%. 

Man
12%

Women
88%

 

Figure 1. Proportion of Participants in Research 

The number of participants was divided into 3 classes. The test is carried out 

on the same day but at a different time from the schedule: Class A at 07.00 - 08:40, 

Class B at 08:40 - 10.20, class C at 10.20-12.00. 

Table 1. Number of Participants in Each Class 

Class 
Number of Participants 

Total Women Man 
Number % Number % Number % 

A 43 33,9 40 93 3 7 
B 41 32, 2 35 85 6 15 
C 43 33,9 37 86 6 14 

Jumlah 127 100 112 100 15 100 
 
Data processing is done by: 

1. To calculate the value, calculated based on scor from the correct answer then 

calculated based on the formula: 

 

 

 

 

2. To categorize values, carried out based on scor obtained and then interpreted 

into the following guidelines: 
 

Table 2. Categorization of Values and Degrees of Quality 

Score Degree of Quality Nilai 
90-100 Special A 
85-89 Almost Special A- 

80-84 Very well B+ 
75-79 Well B 

70-74 Pretty good B- 
65-69 More than enough C+ 
60-64 Enough C 

55-59 Less D 
<54 Very little E 

Correct answer X 100 

Number of questions (24) 
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1. To calculate the percentage that gets a certain score or a certain level of 

understanding from the participants of this study is done by: 
 

 
 
 
 
 

2. To interpret percentages (point no. 3) carried out based on the following 
guidelines: 

 
Table 3. Interpretation of Percentage Data 

% Interpretation 
x = 0 No one 

0 < x < 25 Fraction 

25 < x < 50 Almost half 
x = 50 Half 

50 < x < 75 Most of the 

75 < x < 100 Almost entirely 
x = 100 All of it 

 
3. To conclude the latest data on the level of understanding carried out based on 

the guidelines: 
 

Table 4. Categorization of Understanding Levels 

% Conclusion 
0-20% Very bad 
21-40% Bad 

41-60% Enough 
61-80% Well 

  
 
Result and Discussion 
Result 

a. The Level of Understanding of Young Muslim About the Meaning of Islam 

 
Table 5. Data on Test Results for Islamic Meanings 

Particip

ant 
Class 

Number of questions answered correctly 
Numbe

r 
Aver
age 

% 
Interpr
etation 

Level of 

underst
anding 

1 2 3 4 5 6 7 

A (43) 17 8 20 32 29 31 6 143 20 
4
7 

Almost 
half 

Enough 

B (41) 23 12 25 32 35 34 5 166 24 
5

7 

Most of 

the 
Enough 

C (43) 11 22 12 20 26 17 26 134 48 
4
4 

Almost 
half 

Enough 

Number 
(127) 

51 42 57 84 90 82 37 433 92 

1

4
8 

 Enough 

Average 17 14 19 28 30 27 12 144 31 4 Almost Enough 

Participant answers that get a certain score X 100 
Total number of participants 
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9 half 

% 40 33 44 66 71 65 29 49 

 

Interpre
tation 

Alm

ost 
half 

Almo

st 
half 

Almo

st 
half 

Most 

of 
the 

Most 

of 
the 

Most 

of 
the 

Almost 
half 

Almost 
half 

Level of 

underst
anding 

Bad Bad 
Enou
gh 

Well Well Well Bad 
Enoug

h 

 
b. The Level of Understanding of Young Muslim About the Scope of Islam 

 

Table 6. Data on Test Results About the Scope of Islam 

Participan
t Class 

Number of questions answered correctly 

Number 
Aver
age 

% 
Interpreta

tion 

Level of 

understan
ding 

8 9 10 11 

A (43) 32 34 28 43 137 34 80 
Almost 

entirely 
Well 

B (41) 33 35 36 41 145 36 88 
Almost 
entirely 

Very well 

C (43) 37 25 25 39 126 32 73 
Almost 

half 
Well 

Number 

(127) 
102 94 89 123 408 102 

24

1 
  

Average 34 31 30 41 136 34 80 
Almost 
entirely 

Well 

% 80 74 70 97 80  

Interpreta
tion 

Almost 
entirely 

Most of 
the 

Most of 
the 

Almost 
entirely 

Almost 
entirely 

Level of 

understan
ding 

Well Well Well Very well Well 

 

c. The Level of Understanding of Young Muslim About the Purpose of Islam 

Revealed 

Table 7. Data on Test Results About the Purpose of Islam Revealed 

Particip
ant 

Class 

Number of questions answered correctly 

Num
ber 

Av

er
ag

e 

% 
Inter
preta

tion 

Level 

of 
unders

tandin
g 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A (43) 37 34 30 30 15 15 18 36 37 252 28 
6
5 

Most 

of 
the 

Well 

B (41) 39 32 24 35 14 8 20 37 37 246 27 
6
7 

Most 

of 
the 

Well 

C (43) 32 31 34 11 13 19 19 39 26 224 25 
5
6 

Most 
of 

the 

Enoug
h 

Numbe
r (127) 

108 97 88 76 42 42 57 112 100 722 80 
1
8

8 

  

Averag

e 
36 32 29 25 14 14 19 37 33 240 27 

6

3 

Most 
of 

the 

Well 

% 85 76 69 60 33 33 45 88 79 63  

Interpr

etation 

Alm

ost 

Alm

ost 

Most 

of 

Most 

of 

Almo

st 

Almo

st 

Alm

ost 

Alm

ost 

Alm

ost 

Most 

of 
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enti

rely 

enti

rely 

the the half half half enti

rely 

enti

rely 

the 

Level of 
underst

anding 

Ver
y 

well 

Wel
l 

Well 
Enou
gh 

Bad Bad 
Eno
ugh 

Ver
y 

well 

Wel
l 

Well 

 
 

d. The Level of Understanding of Young Muslim About the Method of Understanding 

Islam 

Table 8. Data on Test Results About the Method of Understanding 
Islam 

Participant 

Class 

Number of questions answered 

correctly Number Average % Interpretation 
Level of 

understanding 
21 22 23 24 

A (43) 28 26 15 6 75 19 44 Almost half Enough 

B (41) 36 31 8 6 81 20 49 Almost half Enough 

C (43) 25 25 7 24 81 20 47 Almost half Enough 

Number (127) 89 82 30 36 237 59 140   

Average 30 27 10 12 79 20 47 Almost half Enough 

% 70 65 24 28 47  

Interpretation 

Most 

of 
the 

Most 

of 
the 

Fraction Almost 

half 

Almost 

half 

Level of 

understanding 
Well Well Bad Bad Enough 

 
e. The Recapitulation (Conclusion)  

Table 9. Data Recapitulation of Test Results on Understanding Islam 

Research Aspect 
Number Average % 

Tingkat 
pemahaman meaning Scope Purpose Method 

49 % 80 % 63 % 47 % 239 % 60 % 
Most of 

the 
Level of 

understanding 

 

Table 10. Recapitulation of Test Results Based on Degree of Quality 

and Level of Understanding 

Avera
ge of 

Scores 

Ave

rag
e of 

Val
ue 

Degree of Quality Level of Understanding 

Spe

cial 
90-
100 

Alm
ost 

Spe
cial 
85-

89 

Very 

well  
80-
84 

Wel

l  
75-
79 

Pret
ty 

goo
d  

70-

74 

Mor
e 

tha
n 

eno
ugh 

65-
69 

 

Eno

ugh 
60-
64 

Les

s 
55-
59 

Ver
y 

little 
 

<54 

Ver
y 

Well 
81-

100 

Well 

61-
80 

Eno

ugh 
41-
60 

Bad 

21-
40 

Ver
y 

Ba
d 
0-

20 

14 60 0 3 3 13 10 11 18 24 45 7 47 62 10 0 

%  0 2 2 10 9 9 14 19 35 6 37 49 8 0 

Interp

retatio
n 

Eno

ugh 

No 

one 

Fra

ctio
n 

Frac

tion 

Frac

tion 

Frac

tion 

Frac

tion 

Frac

tion 

Frac

tion 

Alm

ost 
half 

Frac

tion 

Alm

ost 
half 

Alm

ost 
half 

Frac

tion 

No 

on
e 
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Discussion 

a. The level of understanding of young Muslims about the meaning of Islam 

Based on the processing of the data, it was found that almost half (49%) of the 

participants understood the meaning of Islam. This means that the understanding of 

the younger generation of Muslims about the meaning of Islam is in the sufficient 

category. The meaning of Islam according to Tim Dosen PAI UPI (2012) etymologically  

"Islam" comes from three root words, namely Aslama, Salam, and Salamah. These 

three words mean: 

Aslama: surrender, obey, obey all the rules of Allah SWT 

Salamah: salvation and happiness 

Salam: Greetings: peaceful or peaceful, safe and prosperous 

 

The three root words have a complete meaning, namely if someone surrenders 

totally to Allah SWT (Aslama), then he will feel peace and tranquility in his life both 

physically and mentally (salam), and if it is peaceful and peaceful then he will happy or 

happy life in the world and in the hereafter (salamah). Themologically, Ansari (1993) 

mentions that Islam is a revelation that was revealed by Allah SWT to His Messenger 

to be delivered to all humanity, all time and every time. According to Aeni (2016b) In 

another definition it is also stated that the meaning of Islam is a system of aqeedah 

and the ordinances that govern all the life and livelihoods of humans in various 

relationships, both human relations with God, and human relations with fellow human 

beings others (vegetable, animal, etc.). 

 

b. The level of understanding of young Muslims about the scope of Islam 

Referring to table 6. data on test results about the scope of islam,, it can be 

understood that almost all participants (80%) understood the scope of Islam. From this 

figure it can be concluded that the level of understanding of the young muslims about 

the scope of Islam is in the good category. Broadly speaking, the scope of Islam can 

be described in the following chart. 
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Figure 2. Scope of Islam (source Ansari, 1993) 

 
From the chart it can be seen that in broad outline Islam includes: Aqeedah, 

Shari'ah and morals. In short, it can be said that Islam includes Aqeedah, Shari'ah and 

Morals. Aqeedah is an aspect of belief (tauhid), shari'ah is a ritual aspect (worship), 

whereas morality is a behavioral aspect (Aeni, 2016b; Sauri, 2008; Alim, 2006, 

Zainuddin, 2007, Ahmadi and Salimi, 2006). 

 

c. The level of understanding of young Muslims about the purpose of Islam revealed 

Based on the data contained in table 7. data on test results about the purpose of 

Islam revealed it can be understood that the majority of participants (63%) had 

understood the purpose of Islam revealed. Thus the level of understanding of the 

young muslims about the purpose of Islan was brought to the good category. Aeni 

(2016) mentions that Islam was brought by Allah through the Prophet Muhammad with 

the aim of: 

1. Make humans calm, peaceful and safe in the world and in the hereafter.  

2. Directing humans to obtain the pleasure of Allah SWT 

3. Become a blessing for all nature 

4. Guiding people to happiness in the world and the hereafter. 

In detail the ulema ushul agreed that the purpose of the Islamic shari'ah (maqā 

sid syari'ah) was revealed: 1) Maintaining and nurturing religion, 2) Maintaining and 

nurturing the soul, 3) Maintaining and nurturing reason, 4) Maintaining and preserving 

property, 5) Maintain and maintain offspring (PAI 20112 lecturer team, Rohendi, 

Rohayati, Jenuri, 2016). 
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d. The level of understanding of young Muslims about the method of understanding 

Islam 

Reading the data found in table 8 data on test results about the method of 

understanding islam, can be interpreted that almost half (49%) of participants have 

understood the method for understanding Islam, this means that the level of 

understanding of young Muslims in this aspect is in the sufficient category. Shari'ati (in 

Zulkabir, 1993, hlm. 6) states that there are two fundamental methods for 

understanding Islam correctly, namely: 1) The study of the Koran, which examines the 

essence of ideas and the output of knowledge from people known as Islam, 2) The 

study of Islamic history, namely the study of Islamic history since the time the Apostle 

delivered his mission until now. Mas mansur (leading ulama) teaches Islam with the 

method of interpreting the Koran and its implementation on various aspects of life. 

With this method students can understand Islam as a whole. 

In Indonesia the method commonly used to understand Islam is to divide the 

knowledge of religion into several branches, namely monotheism, jurisprudence, 

morals, mysticism, dates, interpretations, hadith, and so on. 

Another method used by Syariati (Tim Dosen PAI, 2017) is a special method for 

studying religion, namely the typology method. Typology method is a method that is 

widely used in Europe to know and understand humans. Important features of this 

method are: 

1. identify five aspects of religion 

2. comparing the five aspects of the religion with the same aspects in other religions. 

The five aspects of religion in question are: 1) God, 2) Apostle (Prophet), 3) 

Scripture, 4) Situation of the appearance of the prophet, 5) Individual choice.  

 

CONCLUSION 

Based on the explanation and description of the data, it can be concluded that 

the level of understanding of the young Muslims about Islam is in a sufficient category, 

with details of the level of understanding in each aspect are: 

1. Almost half (49%) of young Muslims understand the meaning of Islam, meaning 

that the level of understanding is in the sufficient category 

2. Almost all (80%) of the young Muslims understand the scope of Islamic teachings, 

meaning that the level of understanding is in the good category 

3. Most (63%) of the young Muslims understand about the purpose of Islam being 

reduced, meaning that the level of understanding is in the good category 

4. Almost half (46%) of young Muslims understand the method of understanding 

Islam. meaning that the level of understanding is in the sufficient category. 
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 اللغة الاللفظية في القرآن الكريم 

 )دراسة عن األداء الحركي لرأس اإلنسان(
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الكريم وحالتها ومعانيها السياقية . كما رأينا أن اإلنسان يؤدي : هذا البحث يعرض حركة الرأس في القرآن  ملخص

الحسارة. وكذلك هناك سها منها رفعها و خفضها ويحركها لغرض ما إنا للتكبر أو اإلهانة أو الخذل أو أفعالها برؤو 

منها له داللة في القرآن الكريم العديد من هذه الحركات مثل نكس الرأس أو النكس على الرأس وإنغاضه وليه . كل 

 طبيق خالفا في حياتنا اليومية الواقعية.ومعنى خاص عميق مؤثر في اآلخرين. وإضافة إلى ذلك هناك معنى وت

 

 : الداء الحركي لرأس اإلنسان، القرآن الكريمالكلمات املفتاحية

 

 املقدمة

نسان والسيما في يعتبر القرآن كنص ديني كتابا شامال متكامال يشمل ما يدور ويجري فيما بين اإل

من سورة آل   41وتشير آية   199ية.التعامل بينهم وهو يحتوي العمارات واملعاني من اللغة الالفظ

في هذه سورة. اآلية السابقة تشرح أن  حينما دعا زكريا هللا أن  200عمران إلى مبحث اللغة الالفظية.

شرى له أن له سيكون ولدا اسمه يحيى وهو شيخ يرزقه الذرية الطيبة، بعث هللا املالئكة إلقاء الب

قر. فسأل هللا أن يجعل آية فاستجاب أنه أن ال كبير قد اشتعل رأسه شيبا ووهن عظمه وجوزته عا

 .يكلم الناس إال رمزا وإشارة مدة ثالثة أيام

                                                                 
 89و انظر أيضا سورة النحل  31فرطنا في كتاب من ش يء سورة النعام ما  199
 41قال رب اجعلني آية قال آيتك أن ال تكلم الناس ثلالثة آيام إال رمزا سورة آل عمران   200
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رسالة التواصل الالفظي. وهذا  %72ذهب محمد اآلمين موس ى أحمد إن في القرآن الكريم 

اللغة الالفظية فيه لها أهمية عظيمة لدراسة وبحثه بحثا عميقا من جهة ألوانها ومعانيها  يدل أن

 201واملالئمتها بالسياق الواقعي.

 وقدم  ألبيرت مهرابيان  البيانات عن مستخدمي اللغة الاللفظية في العالم ما يلي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1صورة 

 202نسبة مئوية ملستخدمي اللغة الالفظية في التزاصل

  

الكالم و اليد وسرعة الرسالة التي يوصله عن طريق حركة الجسد و العين و مالمح الوجه، إشارات  

 تنغيم أجذب وتقوي ما يعبره اإلنسان  في التواصل.ال

وبعبارة آخرى، إنما زكريا  يكل اآلخرين 203م. قريش شهاب فسر رمزا بأنه إشارة بال صوت. 

وزا على ذلك البغوي أن هذه  204من خالل إشارات اليد و الرأس وغير ذلك. أصل الرمز الحركة.

  205.اإلشارة تكون باللسان، والعين واليد

                                                                 
رآن الكريم )حكومة الشارقة: دائرة الثقافة واإلعالم، انظر محمد اآلمين موس ى أحمد، االتصال غير اللفظي في الق 201

. و انظر زين، "التواصل غير اللفظي: الجسد أفصح لغة من اللسان" أونلين: 18(، 2003

https://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2016/5/25/مأخوذ .2016 ,اللسان-من-لغة-أفصح-الجسد-اللفظ-غير-التواصل(.

   (2018أغسطس  31 التاريخ
202 Joseph A. Devito, Human Communication Thirtheen Edition (Newyork: Hunter College of the City of 

Newyork, 2011), 193. 
203 M. Quraish Shihab, Tafsi>r Al-Misba>h: Pesan, kesan, dan keserasian Alquran Vol 2 Cetakan V (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), 105. 

35%

55%

28%        

       

                      

https://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/2016/5/25
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كما سبق يبدو لنا بوضوح أن هذه اآلية تدل  206وقرر الزحخشري أنها بالرأس دون اليد.

 على حركة الجسد تبدل وظيفة اللفظ في التواصل وإلقاء املعلومات.

  
 منهج البحث

ن خالل التحليل املحتوى. فأم البيانات الساسية املهنح املستخدم في هذا البحث منهج وصفي م

لتفاسير املجالت  رآنية املتعلقة بحركة الرأس. وأما البيانات اإلضافية فهي كتب افهي اآليات الق

 املحكمة واملعاجم. واإلجراءات التي يقوم بها الباحث ما يلي:

 التدرس  وبحث أونلين. جمع البيانات اآليات القرآنية املتعلقة بحركة الرأس عن طريق 1

 . وتعريفها وتصنيفها وتحقيقها وتصديقها2

 . وتحليل معناها معجميا واصطالحا وتفسيرا3

 . ومناقشات ما قد حللها وعالقتها بالحالة الواقعية4

 

 اإلطار النظري 

من من شك في اتباع الجملة تحت ضوء أساليب القرآن الكريم والوقوف في استعماالتها. 

ة .اللغة لها دور وظيفة الكريم بلغة عربي مبين. وفيه كثير من الرسالة في اللغة الالفظيوأنزل القرآن 

قويا بأمرين هما العمل واللغة. من أهمية دور اللغة في حياة  هامة في حياة الناس. وهي ترتبط ارتباظا

ياة الناس الناس تنمية وتطوير التواصل االجتماعي الذهني و وسيلة تبادل الفكار. لذلك مركز ح

 ما سبق. عاملية هو اللغة. وهناك اللغة اللفظية و الاللفظية ك

التقل مهمة اللغة الاللفظية بالنسبة إلى اللغة اللفظية كأداة تواصلية. ويرى حديجير أن 

التواصل عملية يمكن اإلنسان أن يتفاهم ويعبر املشاعر والعواطف والفكار و أن الدنيا مفهوم؛ 

بل في 207ة. عنى داللي. ففقد اإلنسان اليقين في فهم ما قد حدث به  دون اللغوأن خبرتهم ذات م

                                                                                                                                                                                              
التأويل املجلد أبو موس ى القاسم محمود بن أمة الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل صش وعيونه القوي في وجوه  204

 .389الول )بيروت/ دار إحياء التراثي العربي، د.س(، 
 .38فراء البغوي، معالم التنزيل املجلد الثامن الطبعة الرابعة )املدينة املنورة: دار الطيبة(، -املسعود شم بنالحسين  205
محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل املجلد الرابع )بيروت: دار إحياء التراث أبو موس ى القاسم  206

 .389العربي، د.س(، 
207 Alex Sobur, Filsafat Komunikasi: Tradisi dan Metode Fenomenologi (Bandung: Rosda, 2013), 278. 
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الحقيقة إن اللغة الاللفظية أكثر استعماال في التواصل. وهي تخزن عديدا من املعنى و السر فضال 

  208عما يتعلق ب إالء العواطف في التواصل الفردي.

ة ماضية تقريبا ولكن استخدامها سن 58الدراسات والبحوث عن اللغة الاللفظية يدأت منذ 

 1897وفي عام  209بل يدور معا في التواصل اإلنساني لول مرة. في التواصل قد مض ى منذ زمن طويل

"ويعتبر أول دراسة  The Expression of the Emotion in Man and Animalsكتب تشارلز داروين " 

وهذ 210ن في تعبير العواطف في وجوههم.وبحثا عن اللغة الاللفظية. ذهب إلى أن جميع لبون ماهرو 

د وجرت منذ زمن طويل، وليست لغة ث عما يتعلق باللغة الاللفظية قدليل على أن الدراسة و البح

-1911اإلنسان بل سلوك الحيوانات. و سبعون عاما بعد ما فعل داروين، بدأ سيلفان تومكينز )

 4.211-1" املجلد gery ConciosnessAffects Ima( أن ببحث عن عواطف اإلنسان في كتاب "1991

( يحلالن حركة الجسد في ميدان 1923)  و وارن المب( 1879-1958رودولف كى البان ) 

، يدور البحث حول علم اللغة والسيميائي و علم الواقعأما  212الرقس ويرفعه إلى أعلى املستوى.

ويستيل وهو رائد في بحث النفس االجتماعي. هناك باحث آخرفي مجال اللغة الاللفظية  راي بيرد

بحوث عن اللغة الاللفظية قد بدأت ل إن الدراسات والقال راي بيردويستي 213عنها يسمى بكنيسيك.

وههذه تشمل مرئيات من تعبيرات الوجه وحركة الجسد، وهيئته، ونموذح املش ي، و  1952كم عام 

فكار واملشاعر وما في القلب والنيات حركة اليد. هذه الحركت املعبرة ترتكز ارتكازا رمزا على تعبير  ال 

 214تواصل فردا كمبدل لغة لفظية  أم جمعا بينهما.و املواقف و كل يكون في ال

                                                                 
208James Borg, Body Language (terj. Abdul Hamid) (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 12.  

، 2004(، مصر، 112عودة عبد عودة عبد هللا، "االتصال الصامت وعمقة التأثيري في اآلخرين"، مجلة املسلم املعاصر ) 209

35. 
210Charles Darwin, The Expression of The Emotion in Man and Animals (New York: D Appleton and 

Company, 1897);   انظر محمد اآلمين موس ى أحمد، االتصال غير اللفظي في القرآن الكريم )حكومة الشارقة: دائرة الثقافة

(، 2003واإلعالم،   254.  
211 Silvan S. Tomkins, Affect Imagery Consciousness: The Complete Edition (New York: Springer 

Publishing Company, 2008). 
212 T.N., “Warren Lamb: Pioneer of Movement Analysis Whose Behavioral Predictions were Sought by 

Industries and Governments”, 2014. https://www.independent.co.uk/news/obituaries/warren-lamb-pioneer-of-

movement-analysis-whose-behavioural-predictions-were-sought-by-industries-and-9110191.html. Accessed: 17-05-

2018.; dan Karen K. Bradley, Rudolf Laban (London and New York: Routledge, 2009). 
213 Ray L, Birtwistle, “Kinesics and Context: Essays on Body Motion Communication”, University of 

Pennsylvania Press, 1970. http://www.jstor.org/stable/ j.ctt3fhk73. Accessed: 17-05-2018. 
214 https://edge.sagepub.com/system/files/77593_4.2ref.pdf 

https://www.independent.co.uk/news/obituaries/warren-lamb-pioneer-of-movement-analysis-whose-behavioural-predictions-were-sought-by-industries-and-9110191.html
https://www.independent.co.uk/news/obituaries/warren-lamb-pioneer-of-movement-analysis-whose-behavioural-predictions-were-sought-by-industries-and-9110191.html
http://www.jstor.org/stable/%20j.ctt3fhk73


 
 

 

 
﴿144﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

 1440ودليل على أن استخدام اللغة الاللفظية  قديم الزمن قد أشار إليه القرآن الكريم )

 سنة(. وكذلك في أشعار العرب منها:

 من البغض واإلحن ما في القلب إن العيون التبدي نواظرها

 ها  النظر إن الصدور يعد سرر   تريك أعينهم ما في صدورهم

لغة الجسد من اللغة الاللفظية. ومن لغة الجسد حركة الرأس و العين واليد والصبع و 

  215الوجه، و املش ي وهيئة الجسد عامة.

أهم أعضاء الجسد ملا فيه املخ. لذلك الرأس أعظم أعضاء الجسد وأعلي فوائده. الرأس  

سمعت.  تمكن ظ و عين رأت و أذن شتى من اللسان تلف ءيستطيع اإلنسان أن يفهم ويدبر أشيا

حركة الرأس أن تدل على الفرح و القبول وعدمه والتحير و التفكير وش يء في رأسه و الحياء و 

 يل إلى ش يء ما.الذل و التكبر وامل

 

 نتاج البحث

كما سبق بيانه أن الرأس أكرم أعضاء الجسد ملا فيه املخ كمركز ضبط للنسان. وإنما الرأس يسمى 

آيات فيها الرأس  5وجد الباحث  216علوه وارتفعهومنه رأس الجبل ورأس كل ش يء أعاله.رأسا  ل

. أما البيانات 6واملنافقون  12و السجدة  65والنبياء  51و اإلسراء 43وحركته وهي سورة إبراهيم 

 217الكاملة فهي ما يلي:

 1.1جدول 

 الرأس في القرآن الكريم

 يةوظيفة إعراب صبغة سورة يةاآل قطع م رقم

 مضاف إليه فهو مضاف مصدر جمع 43إبراهيم  مقنعيى رؤوسهم  مهطعين 1

 مفعول به فهو مضاف مصدر جمع 51اإلسراء  رؤوسهم  فسينغضون إلىك 2

 اسم مجرورفهو مضاف مصدرجمع 65النبياء  رؤوسهم  ثم نكس على 3

 مفعول به فهو مضاف مصدرجمع 12السجدة   عند ربهمرؤسهم  ناكسوا 4

                                                                 
 .14(، 2010ن )فلسطين: جمعية النجاة الوطنية، أسامة جميل عبد الغني، لغة الجسد في القرآ 215

 (.91أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب املجلد السادس )بيروت/ دار صادر، د.س،  216
 2017-2016قدمة للباحث الدراسات املت 217



 
 

 

 
﴿145﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

 مفعول به فهو مضاف مصدرجمع 6املنافون  رؤسهم وا و ل 5

 

بناء على البيانات في الجدول يبدو أن االقرآن اليعبر  حركة الرأس إال في صيغة املصدر 

في مكان مضاف إليه فهو و مفعول به فهو مضاف الجمع وأما من ناحية الوظيفة النحوية يكون 

مرة في القرآن الكريم. واليطلق  مثنى ولكن  18فه واسم املجرور فهو مضاف . ويطلق الرأس وتصري

موضعا. واليكون فيه نكرة وإنما جاء معرفا باللف  مفردا في سبعة مواضع وجمعا في أحد عشر

ضمير املتكلم في اآليتين "أحمل فوق رأس ي" و "التأخذ والالم "واشتعل الرٍأ" ومعرفا باإلضافة إلى 

ير الغائب في ثالثة آيات "أو به أذى مؤ رأسه" و "فتأكل الطير بلحيتي والبرأس ي" وباإلضافة إلى ضم

رأسه" وإلى ضمير املخاطبين في ثالثة آيات أيضا وهي "والتحلقوا من رأسه" و "ثم صبوا فوق 

"محلقين رؤوسكم" وباإلضافة إلى ضمير الغائبين وهذه الكثر رؤوسكم" و "وامسحوا برؤوسكم" و 

رؤوسهم" و "فسينغضون إليك رؤوسهم" و "ثم نكسوا على رؤوسهم" يعني في ست آيات وهي "مقنعي 

اكسوا رؤوسهم" و "لووا رؤوسهم" وباإلضافة إلى االسم الظاهر  في و "يصب من فوق رؤوسهم" و "ن

 "  و "رؤوس أموالكم" و "رؤوس الشياطين". ثالثة آيات هي "وأخذ برأس أخيه

في نظم الكريم، يتضح لنا أن كلمة الرأس لم يطلق إذا قرأنا تدبرا آليات فيها كلمة الرأس في ال

القرآن الكريم إال معرفة وهذا يشير إلى عظم الرأس وأهميتها وينبه إلى ما أودع هللا فيه من نعم 

رأس التي تحمل مثل هذه العضاء، ينبغي أن تكون معلومة العقل واللسان والعين والذن فكلمة ال

عبر القرآن الكريم بالرأس نكرة حتى في مقامات املكابرة والعناد و المجهولة، معرفة النكرة. ولذ الي

 218التقبيح والتحقير.

فالتعريف الرأس بما عرفت في اآليات الكريمة يلفت إلى مغزى جليل إذ نراها في مقامت العناد 

ين ابرة الندم والتحسر والخضوع واالنكسار والتبكيت والتوبيخ، نراها مضافة إلى ضمير الغائبواملك

 مثل في آية مقنعي رؤوسهم" و "فسينغضون إليك رؤوسهم" و "ثم نكسوا على رؤوسهم" و "يصب

من فوق رؤوسهم" و "ناكسوا رؤوسهم" و "لووا رؤوسهم".  وهذه اإلضاف تلفت إلى عناد أصحاب 

رؤوس ومكابرتهم. وتشير إلى حقار شأنهم فهم يجب أن يهملوا ويبعدوا عن ساحة الحضور هذه ال

                                                                 
 .46(، 2007ة: مؤسسة املختار، بسوني علد الفتاح فيود، روائد من نهر: اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم )القاهر  218



 
 

 

 
﴿146﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

اطبوا وإنما يعبر عنهم بطريق الغيبة حطا من شأنهم وإبعادا لهم عن شرف املواجهة فاليخ

 .بالخطاب

أما في مقام التكليف أو الحوار البعيد عن العناد واملكابرة أو الدعاء والتضرع وهي املقامات 

افة اآلخرى التي جاءت بها كلمة الرأس، فنجدها معرفة باللف والالم " واشتعل الرأس"  وباإلض

والتحلقوا الضكير التكلم "أحمل قوق رأس ي" ... والتأخذ بلحيتي والبرأس ي أو إلى ضمير  الخطاب "

 ه.رؤوسكم" و "محلقين رؤوسكم" و "وامسحوا برؤوسكم" أو إلى االسم الظاهر "وأخذ برأس أخي

 استنادا إلى حركة الرأس في القرآن  ينقسم إلى ما يلي: 

 تنكيس الرأس .1

) ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما 65آياتني هما سورة النبياء في ورد هذا املعنى 

)ولو ترى إذ املجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا  12هؤالء ينطقون( و سورة السجدة 

 أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون(. 

عندما رأوا  في سياق الحوار بين إبراهيم عليه السالم وقومهاآلية اآلولى قد جاءت 

فعل هذا بألهتنا إنه ملن الظاملين(. وملا سألوا إبراهيم االصنام محطمة منكسرة فسألوا: من 

عليه السالم: )أانت فعلت هذا بآلهتنا ياإبراهيم(، أجابهم: )بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم 

أنهم رجعوا  القرآن حالتين مختلفتي حدثتا من الكفار. أوال،إن كانوا ينطقون( وحينئذ يخبر 

)فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظاملون( ولقد  إلى أنفسهم رجوع تأمل وتدبر وتفكر

استشعروا أنهم ظلموا أنفسهم بعبادة الصنام. ثانيا. ارتدادهم إلى ما كانوا فيه من باطل 

إذ  لمت ما هؤالء ينطقون(. هذه حالة مختلفة الولىوضالل )ثم نكسوا على رؤوسهم لقد ع

أما الثانية فكانت انقالبا على الرأس فالعقل  الولى كانت حركة في النفس للنظر والتدبر،

واختالف هذا الرأي، الزمخشري يقول: قلبوا على رؤوسهم حقيقة لفرط  219والتفكير.

عليه السالم فما أحاروا جوابا إال ما  إطراقهم خجال وانكسارا وانخزاال مما بهتهم به إبراهيم

    220عليهم.هو حجة 

                                                                 
 .2387هـ(، 1403سيد قطب، تفسير في ظالل القرآن املجلد الرابع )بيروت:  219
التأويل املجلد أبو موس ى القاسم محمود بن أمة الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل صش وعيونه القوي في وجوه  220

 .577، )بيروت/ دار إحياء التراثي العربي، د.س(،الثاني
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ثم نتأمل في بناء الفعل في قوله تعال: "نكسوا على رؤوسهم" إن هذا البناء املجهول 

يشير إلى معنى ضعف عقولهم وقلة تفكيرهم ويشعر بأنا الغير يوقودهم ويوجههم فهم لم 

 ينكسوا رؤسهم بل غيرهم هو الذي نكسهم عليهم.

ثم نكسوا على رؤوسهم" أن يكون ما سبق يبدو لنا بوضوح أن التعبير في  اآلية "في

براهيم عليه السالم إخفاض الرأس حياء رذيال ال عقل والتفكير بعدما حقيقيا أن قوم إ

سمعوا جوابه أن الذي فعل تخطيم الصنام هو كبرهم ودليل على ذلك بوجود املطرقة 

باطلهم  يعقلون ما حدث؛ وأن يكون تمثيال الرتدادهم إلىعلى عنوق كبيرهم. وحقيقة أنهم 

 ة خجلهم مما بهتهم إبراهيم عليه السالم .وعودتهم إلى جهلهم وليس حقيقة في تجلي

) ولو ترى إذ املجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم( 2أما الية الثاني في سورة السجدة 

والخزي ويدا عليهم الحزن والذل فهم فتصور حلة املجرمين في اآلخرة,. وقد اعتراهم الحياء 

ي اقترفوها في الدنيا، هم من شدة الحياء والخي ملا يظهر من قبئحم التمطرقو رؤوس

ويتمنون الرجوع إلى الحياة الدنيا لن يعملوا عمال صالحا ويمضوا على النهج املستقيم كما 

 موقنون( والت حين رجوع.في قوله تعالى )ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا كنا 

جرمون مفعوال لفعل النكس. وبعبارة اآلية الولى يكون املوخالصة الكالم، إن في 

أخرى أنهم يتبعون عادات وتقاليد اآلخرين وآبائهم القديمين وهذه العادات والتقاليد 

القبيخة والرذيلة الجاهلية دون عقل وتفكير. لهم  الذن اليسمع الحق ولهم البصر 

ية فاملجرحون الذين فعلوا نكس الرأس بصره وهم يكفرون ربهم ويتكبورنه. أما في الثانالي

 م نكسوا رؤوسهم عند ربهم.أنفسهم. ه

 

 إقناع الرأس .2

. مهطعين أي مسرعين في ذل وهوان 221قال تعلى: )مهطعين مقنعي رؤوسهم(

 وخضوع وخشوع واليتكلمون فقد فسر اإلهطاع باإلسراع.

جل الذي لتعبير السابق "ناكسوا رؤوسهم" معنى الخي والختجلى لنا من خالل ا

ويبرز من التعبير  "مقنعي رؤوسهم" أن هذا التعبير  اعترى املحرمين عندما وقفوا عند ربهم.

                                                                 
 43رة إبراهيم سو  221
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جانبا آخر مما يعتري الظاملين املجرمين ويظهر عليهم في ذلك يوم القيامة، يوم الحساب، 

والرعب الذي انتاب الظاملين فبدت عليهم تلك يبرز التعبير جانب القزع والهلع الخوف 

وص )اليرتد إليهم طرفهم( صفات هي شخوص البصر )تشخص البصار( ودوام الشخال

واإلهطاع )مهطعين( وإقناع الرؤوس )مقنعي رؤسهم( وخالء الفءدة مما يحفظ ويعي 

 )وأفئدتهم هواء(. 

الشخص يدل  يقال شخص بصر الرجل إذا بقيت عينه مفتوحة اليطرفه وهذا

ى تمر بهم وتدوم فالتفارقها، آلن شخوص البثر يبقعلى الحرية والدهشة وتلك الحيرة تس

وقد جرت العادة أن من شخص بصره ودام  222ويدوم وهذا معنى اليرتد إليه طرفهم.

شخوصه من شدة الهول يظل واقفا اليتحرك وقد يصرخ مستغيثا ولكن الظاملين في ذلك 

م يكونون العادة واليخضعون للمألوف فهم مع شخوص أبصاره اليوم اليمضون في ذلك

وخشوع اليولون على ش يء واليلتفتون  مسرعين نحو ما ينتظرهم من بالء في ذل

 223واليتكلمون.

أقنع 224هذه الحركة مأخوذة من مقطع اآلية من القرآن الكريم "مقنعي رؤوسهم".

ينظر خائفا رذيال وعيناه فالن رأسه إذا يرفع بصره ووجهه توجها إلى السماء وهو 

فسر م. قريش شهاب هذه اآلية تصف حالة الكافرين   225نظره.شاخصتان والتعرض عما 

يوم القيامة. هم يأتون ويمشون مشيا سريعا وهم قائمون على عنوقهم وخائفون و 

تشخص أبصارهم  واليستطيعون أن يوجوا بصرهم إلى جهة ما وفازعون عما يسمعونه 

ولى أو مالديهم طاقة التفكير و اديهم. والطاقة لهم أن يتكبر كما في الدار ال واليعرفوا من ين

 226التأمل.

مقنعي رؤوسهم: رفعوها إلى السماء ينظرون إليها نظر فزع زذل والينطر يعضهم إلى 

بعض، واملألوف واملعتاد أن من يشاهد البالء يطق رأسه عنه كي اليراه ولكن هؤالء 

                                                                 
 .60(، 2007بسوني علد الفتاح فيود، روائد من نهر: اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم )القاهرة: مؤسسة املختار،  222
 .60(، 2007بسوني علد الفتاح فيود، روائد من نهر: اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم )القاهرة: مؤسسة املختار،  223
 43سورة إبراهيم  224
 ال الدين محمد بن مكرم ابن املنظور املجلد السابع )بيروت: دار صادر، د.س(جمأبو الفضل  225

226 M. Quraish Shihab, Tafsi>r Al-Misba>h: Pesan, kesan, dan keserasian Alquran Vol 6 Cetakan V (Jakarta: Lentera 

Hati, 2002), 395. 
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ع فهم رفعو تاد بل صارت حالتهم بخالفه من شدة الهول والفز اليمضون على النهج املع

 227يملكون لها حركة.رؤسهم العن إرادة ولكنها مشدودة ال 

 انغاض الرأس وليها .3

)فيسنغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عس ى 51قال تعالى في سورة اإلسراء 

وهم مستكبرون(. وردت )لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون  5أن يكون قريبا( وسورة املنافقون 

ة على فيسنغضون إليك رؤوسهم( و )لووا رؤوسهم( للداللحركة الرأس في املوضعين )

اإلنكار واالستبعاد والسخرية واالستهزاء واالستكبار واإلعراض إذ يقال إذا أخبر بش يء 

 فحرك رأسه إنكارا له: قد أنغض رأسه.

التكذيب االستبعاد.  وألوى  إنغاض الرأس تحريكها إلى فوق وإلى أسفل على سبيل

 228مال رأسه من جانب إلى جانب تكبرا وإعراضا.برأسه إذا أعرض وأ

ورد التعبير الول )فسينغضون إليك رؤزسهم( في سياق إنكار املشركين للبعث 

وتعجبهم من وقوعه، حيث قالوا )أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا ملبعوثون خلقا جديدا(. وأما 

م. ولقد جلت سورة هم( في سياق الحديث عن املنافقين وتجلية صفاتهالثاني )لووي رؤوس

ا انطوت عليه ضمائرهم أنهم يكيدون لرسول هللا صلى هللا املنافقون صفات املنافقين وم

عليه وسلم وللمسلمين وؤذون بالقول، فإذا ما بلغت مقالتهم رسول هللا صلى هللا عليه 

ليمان الكاذبة، يتخذونها جنة ليصدوا عن سبيل وسلم جبنوا وتخاذلوا وراحوا يقسمون با

تغفر لكم رسول هللا لووا رؤوسهم( رفضوا هللا وإذا ما نصحهم ناصح وقال لهم : تعالىا يس

 االمتثال وأعرضوا وأصروا والستكبور استكبارا.

  

 الخالصة

والجدير بالذكر أن حركة الرأس ودت في القرآن الكريم في آيات شتى فسياق املشركين 

اآلخرة . أما حركة الرأس في الدنيا النكس على الرأس واملنافقين واملجرمين إما في الدنيا وإما في 

حيا خزي واإلهانة والفي سياق الحوار بين إبرأهيم وقومه  وتدل على ال 65فتكون في سورة النبيا 

                                                                 
 .60-61(، 2007د من نهر: اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم )القاهرة: مؤسسة املختار، ائبسوني علد الفتاح فيود، رو 227
 .62(، 2007بسوني علد الفتاح فيود، روائد من نهر: اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم )القاهرة: مؤسسة املختار،  228
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واملنافقون  51العقل وتفكير بسبب تقليد اآلخرين في القبائخ و انغاض الرأس وليها )سورة االسراء 

 اإلنكار واالستبعاد والسخرية واالستهزاء واالستكبار واإلعراض. على ( في سياق املنافقين وتدل5

ويدا عليهم  ا وتدل على لحياء والخزي 2فأما حركة للرأس في الخرة فتكون في سورة السجدة 

الحزن والذل فهم مطرقو رؤوسهم من شدة الحياء والخي ملا يظهر من قبئحم التي اقترفوها في 

. 43لى الحياة الدنيا لن يعملوا عمال صالحا؛ وتكون أيضا في سورة إبراهيم الدنيا، ويتمنون الرجوع إ

قيامة، يوم الحساب، يبرز هم في ذلك يوم الردت هذه اآلية في سياق الظاملين املجرمين ويظهر علي

التعبير جانب القزع والهلع الخوف والرعب الذي انتاب الظاملين فبدت عليهم تلك الصفات هي 

تشخص البصار( ودوام الشخوص )اليرتد إليهم طرفهم( واإلهطاع )مهطعين( شخوص البصر )

(.  وهذه حركة غير ي )وأفئدتهم هواءوإقناع الرؤوس )مقنعي رؤسهم( وخالء الفئدة مما يحفظ ويع

 مألوف وغير معتاد.

 

 املراجع العربية

 القرآن الكريم

 

. بيروت: دار  لعرب املجلد السابعن الساابن املنظور ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. 

 صادر، د.س(
. حكومة الشارقة: دائرة االتصال غير اللفظي في القرآن الكريمأحمد، محمد اآلمين موس ى ، 

 . 18(، 2003واإلعالم،  الثقافة

، املدينة ، معالم التنزيل املجلد الثامن الطبعة الرابعةفراء -البغوي، الحسين بن املسعود شم

 دار الطيبة.املنورة: 

الكشاف عن حقائق التنزيل صش وعيونه القوي الزمخشري، أبو موس ى القاسم محمود بن أمة ، 

 حياء التراثي العربي، د.س.، بيروت/ دار إ في وجوه التأويل املجلد األول 

الكشاف عن حقائق التنزيل صش وعيونه القوي الزمخشري، أبو موس ى القاسم محمود بن أمة ، 

 ، بيروت/ دار إحياء التراثي العربي، د.س. يل املجلد الرابعفي وجوه التأو 

ي الكشاف عن حقائق التنزيل صش وعيونه القو الزمخشري، أبو موس ى القاسم محمود بن أمة ، 

 ، بيروت/ دار إحياء التراثي العربي، د.س.في وجوه التأويل املجلد الثاني
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" أونلين: نالجسد أفصح لغة من اللسا: التواصل غير اللفظيزين، "

/2016/5/25https://www.alaraby.co.uk/miscellaneous/الجسد-اللفظ-غير-التواصل-

 (  2018أغسطس  31.)مأخوذ التاريخ .2016 ,اللسان-من-لغة-أفصح

 هـ1403 روت:. بيتفسير في ظالل القرآن املجلد الرابعسيد قطب، 

 .2010ة الوطنية، . فلسطين: جمعية النجا لغة الجسد في القرآنعبد الغني، أسامة جميل ، 

"، مجلة املسلم ، "االتصال الصامت وعمقة التأثيري في اآلخرينعبد هللا، عودة عبد عودة 

 .35، 2004(، مصر، 112املعاصر )

. القاهرة: مؤسسة  الغي للقرآن الكريمروائد من نهر: اإلعجاز البفيود، بسوني علد الفتاح . 

 2007املختار، 
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  على اسراءة الرشيدة الجزء األول" مؤّس اب "القية لكتتصميم الوسائل التعليم

 )دراسة ميدانبة بكلية املعلمات اإلسالمية  الصور الثابتة برنامج

 (معهد دار السالم كونتور 
 

 لدينمحمد تقي ا ،عفة رادفة نور ، فطرا أوليا رحمواتي

 جامعة دار السالم كونتور 
Phone: 085856990583 

Email: fitraawaliarahmawati@unida.gontor.ac.id 
 

م اللغة يستند إلى اة ذهني  تعليم اللغة العربية هو عملي   إن  ملخص البحث: 
 
لنظام اللغة  لفهم الواعىة واعية. فتعل

ة التعلحصليكشروط إلتقانها.  دة فوجود التفاعل بة اي  يمل على العملي  إذا و . والتالميذ فيها واجب درسن امليلجي 

ا جري في كونتور أنينا أر  الطريقة أهم من املادة واملدرس أهم من الطريقة وروح املدرس هـي الهـم فهـذا يـدل   مم 

 دور املدر س له 
ما إ أثر كبير فيعلى أن  ة والسي  ة التعليمي  ام اختيار واستخد يس مثلر تدذا زاد املدر س فن  الالعملي 

دة و  التدريس طرق  ة.الجي  برنـامج اليدة منها الوسـائل البصـرية مثـل عدأنواع الوسائل التعليمية الوسائل التعليمي 

ـ تسـهل فــي كذلك و اهيم الواسـعة.املفـ وتعطـى الثابتـة تشــرح الشـياء الكثيـرةس علـى الصـور الثابتـة. فالصـور املؤس 

الكتــاب فـي بيـان  مج مسـتخدم ملسـاعدة املـدرسبرنـالا ا. هـذة مـن أهميتهـا الصـور  ةسـففل كمـا هـو فـياملقالـة م الفهـ

دة تـأثير لشـالكتاب في تعليم اللغة العربيـة  من أهم. هذا الكتاب املطالعة في مادةلجزء الول""القراءة الرشيدة ا

 . ا في النحو والصرفهلامفردات والساليب وصحة جوفي تزويد الثروة اللغوية من امل ميذة التال الكتاب في لغ

 
 .الثابتةبرنامج الصور ، الول""القراءة الرشيدة الجزء ، كتاب يةعليمتالوسائل ال يسية:ت الرئامالكل

 

 املقدمة

ة إرثهــا الحضــاري وبها، وناقلــال شـك أن اللغــةذاكرة المــة، وخــازن معارفهـا، والرابطــة بــين أفرادهــا وشـع

ة العربيــــة أهــــم مقومـــــات لغــــلاقوميــــة والحضـــــارية. وابتهــــا الث ةمــــم املختلفـــــة، وحاميــــعبــــر الجيــــال وال 

ارتباطـا بعقيـدة المـة وهوايتهـا وشخصـيتها. ومـن  للغة اإلنسانيةالثقافة العربية اإلسالمية. وهي أكثر ا

الرض، وقــد ظهـــرت  ويـــة فــي بقـــاعبؤسســات التر ي جميـــع املأجــل ذلـــك كانــت اللغـــة العربيــة مدروســـة فــ

مـل بـين مهـارات اللغـة املختلفـة مـن االسـتماع كاتلبية لغير الناطقين بهـا باعر لا كثيرة لتعليم اللغة طرق 

 والكتابة.والكالم والقراءة 

إن تعليم اللغة العربية هـو عمليـة ذهنيـة واعيـة. فـتعلم اللغـة يسـتند إلـى الفهـم الـواعى لنظـام 

دون وات ضــماء بــدأ عهــا تظــلوالتقــويم جميج والوســائل والطريقــة هــداف واملــنهروطها. فال اللغـة كشــ

mailto:fitraawaliarahmawati@unida.gontor.ac.id
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إطارهـا النجـاح والتوفـق ن يحقـق فـي السماة الشخصية االجتماعية التـى يمكـن لـه أب عتمعلم جيد يتم

 املنهـــى. مــــن الكفايــــة التعليميــــة التــــى البــــد أن يملكــــه املعلـــم اللغــــة العربيــــة هــــي الكفــــاءة فــــي اســــتخدام

ر املاضـــــية. و فــــي العصــــ ناكــــعصــــر الحــــديث لــــيس كمــــا تعليميــــة، وذلــــك لن التعلــــيم فــــي الالوســــائل ال

 النشاط التعليمي ومخرجاته.يمية دور فاعل بين مخرجات هذا اسائل والتقنيات التعلللو  وأصبحت

إن كتـــاب "القـــراءة الرشــــيدة الجـــزء الول" هـــو إحــــدى املـــواد اللغويـــة املوجــــودة فـــي معهــــد دار 

قســـم  كمـــا عــينالعــة طملا فــالغرض مـــن درسني. هــي فـــي مــادة املطالعـــة للفصــل الثـــا م كونتـــور والســال 

 هـو تعويـد التالميـذ فهـم مــا يقـرأون مـن الكتـب وغيرهـا فهمـا جيـدا ســريعا( 25: 2011ي )اسـ ر داملـنهج ال

مـــن غيـــر كـــد أو مشـــقة، ثـــم جـــودة النطـــق وحســــن اإللقـــاء حتـــى يســـهل علـــى الســـامع أيضـــا فهــــم اآلراء 

 يراد بها.عاني التى وامل

لساســ ي ا كر ر الثابتــة هـي العامــل املشــتو صــلا( أن 40: 2002ســالم )ذكـر عبــد العظــيم عبـد ال

ة لــذلك هــي إحــدى رســيفـي الغالبيــة العظمــى مــن العــرض الضــوئية، والعــروض املباشــرة، والكتــب املد

عــــرض لــــبعض دعمـــات أى نظــــام تعليمــــي، ولكــــي يتضــــح دور الصــــورة فـــي التعلــــيم الساســــ ي ينبغــــي الت

بميــادين  لةصــتهد باملعلومــات املويــد املشـاز ت قــديم الحقـائق وكونهــاجوانـب املهمــة فيهــا، ومنهـا إنهــا تال

 عاد.معرفية مختلفة، وهي كذلك أفضل فرض للمقارنة بين الحقائق والحجوم والب

فمــن هنــا ظهــر أنــه مــن الضــرورة بدراســة عمــا يتعلــق بالوســائل التعليميــة خصوصــا لكتـــاب 

الم كونتــور د دار الســهــعما لــدرس املطالعــة فــي الجــزء الول" وهــو الــذي يكــون مقــرر ءة الرشــيدة "القـرا

  ني.ثالاللفصل 

 

 وأنواعها الوسائل التعليمية مفهوم

بـــأن  (6: 2011) أرشــدجــاء التربوييــون بعـــدة معــان للوســـائل التعليميــة، منهــا يـــأتي مــن أزهـــر 

 (363د):وعنـد علـى عبـد الحلـيم محمـو ة. ات التعليميـالوسائل التعليمية هي كل شـيئ لتواصـل املعلومـ

ن مـستعين بها املدري على توضـيح هـدف عليمية يتدة م وعمل وكل مال هي كل كال ئساو بأن ال في كتابه

بأنهــا كــل أداة يســتخدمها  (38: 1973) ذكـر كــذلك الــدكتور عبــد املجيـدالتعلـيم والتربيــة فــي املدرســة. 

ي وشـــرح الفكـــار كلمــات املعلـــم، أي لتوضـــيح املعـــان توضـــيح معـــانىاملعلــم لتحســـين عمليـــة التعلـــيم و 

العـــادات وتنميــة االتجاهـــات وغــرس القـــيم دون االعتمـــاد  مابهعلــى املهـــارات واكســدارســـين لا بوتــدري
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هـي كـل شــيئ  فالوسـائل التعليميـة. م اللفــاظ والرمـوز والرقـامالساسـ ى مـن جانـب املعلـم علـى اسـتخدا

ريـد يا مـالغايـة ل امللـدرس إلـى توضيح الهداف وغرس القـيم حتـى وصـن الفكار و ما يعين املدرس في بيا

 ليم. في التع

د إلــى بلـد ومــن زمــن إلــى زمــن، ومنهـا مــا تســمى بوســائل اإليضــاح لنهــا ســماء مــن بلــال  وتختلـف

 الــة الغمــوض فـــي اإلدراك، ويقــال الوســـائل املعينــة أو معينـــةتهــدف إلــى إيضـــاح املعلومــات والفكـــار وإز 

ى فهـــم ذلــــك الـــب علــــطال وتحقيــــق الهـــداف وتعــــين نهــــا تعـــين املــــدرس علـــى إيضــــاح الـــدرسالتعلـــيم ل

وعنــد الــدكتور . ضـا الوســائل الســمعية البصـرية لنهــا تعتمـد إلــى هــذين الحاسـتينمى أيوتســ ،وقبولـه

 التسميات للوسائل التعليمية: ( بعض73: 2018فيروز سوباكير أحمد )

 (Audio Visual Media)الوسائل السمعية البصرية  .1

 (Educational Aidsاملعينات التربوية ) .2

 يضاحاإل  وسائل .3

 (Instruction Technologies)تكنولوجيا التعليم  .4

التربيــة مثـــل هــذه التســمية مــن طبيعــة املركبــة التــي تتكــون منهـــا هــذه الوســائل وتســتخدمه بعدئــذ فــي 

 وب وغيرها.وآالت الحاسالصور الثابتة املتنوعة والفالم والتلفزيون التعليمي 

للتربيـة  دريسفـي كتابـه "فـن التـ لح سـمكاص دحممية عديدة كما قال منواع الوسائل التعليأ

كبـرى  ليم اللغة العربية لها فائـدةأنه قال الوسائل التعليمية املستخدمة في تع (874: 1979اللغوية )

ســـائل، فحصـــر عـــن مـــن تلـــك الو  كمـــا تـــؤدى لغيرهـــا مـــن املـــواد، وإذا اســـتعان ال املـــدرس بمـــا يناســـب

 يلي:ي ما ف، ةفي تعليم اللغة العربي الوسائل املستخدمة

 اإلخبارية(ة، والوبرية، و ير باشيالسبورة )الط .1

 املرناة )التلفزيون( .2

 الرحالت .3

 والفوتغرافية، والفانوس السحرى، والخيالة السينما(الصور )الرسوم اليدوية  .4

 النماذج والعينات .5
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( 171: 1983ور )د دكنــــور عبـــد املجيـــد ســـيد أحمـــد منصــــلتعليميـــة عنـــأمـــا أنـــواع الوســـائل ا

ل و الوسائل البصرية، مثل السبورة ملسجل و املسجا يطالشر  لسمعية، مثلئل االوسا ماهنوعان و 

و عنــد حسـين حمـدي الطـويجي أن تقســيم الوسـائل التعليميـة حسـب معــايير  والتمثيـل و الرسـم الـخ.

 املختلفة منها:

ثابتـــــة والســــــطوانات مــــــواد جـــــاهزة )الفـــــالم املتركـــــة والصـــــول عليهـــــا: حســـــب طريقـــــة الح .1

 رائح والخرائط والرسوم البيانية واللوحات.لش)انعة خرائط( أو مواد مصوال ةمييالتعل

مـــــواد تعــــرض ضــــوئيا، كالشــــرائح والفــــالم أو مـــــواد ال حســــب إمكانيــــات عرضــــها ضــــوئيا:  .2

 تعرض ضوئيا كاملجسمات والتمثيالت.

 بصرية و السمعيةكالوسائل الحسب الحواس،  .3

 حسب الخبرات .4

خصـــائص وهـــي  3 بحســـة ليميـــ( تقســـيم الوســائل التع114 :1996راهيم فـــي كتابـــه )إبـــ عــين

أقســـــام هـــــي الوســـــائل  3للوســـــائل  ( أن295: 2009وعنـــــد ســـــوبانا ) الســـــمعية والبصـــــرية والحركـــــات.

ذ، والوســـائل مــن التالميـــ املســتخدمة للفرقـــة الكبيـــة مــن التالميـــذ، والوســـائل املســتخدمة لكـــل نفـــر

ل الســــمعية ائوســـي الأنـــواع هــــتعليميـــة ثالثــــة لا لأن الوســــائ (2014)الفـــاروقوذكـــر عمــــر  بـــالخبرات.

 السمعية البصرية. والوسائل البصرية والوسائل

 الوسائل التعليمية في تحسين التعليمدور 

دور فـي  تعليميـة لهـالـذلك أن الوسـائل الكمـا قـال التربويـون أن الوسـائل هـي معينـة التعلـيم، ف

 هو:و  ة،كثير التعليمية أدوار  سائلو لل ( أن406: 1993سن شحاته )تحسين التعليم. عند د. ح

  قصص التى قام املعلم بتسجيله.ملتعلم على نفسه في االستماع إلى بعض اللتنمية اعتماد ا .أ

 .لحل مشكلة تعلم لعداد كبيرة، وذلك في فصول مزدحمة .ب

 ملتعلم في عملية املتعلم.التعليم و اتسهل املعلم في عملية  .ج

 .مالذاتي لدى املتعللنشاط تثير ا .د

 يه.سم العصر الذى نعيش فر ي .ه

 االستمرار في الفكر والتفكير. مىتن
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 أن أدوار الوسائل التعليمية هي: )26: 2011أزهر أرشد )ذكر 

 أن الوسائل التعليمية يوضح املعلومات التي ألقاها املعلم. .أ

 دوافعهم في التعليم.علم لتنمية تزيد اهتمام املت .ب

 ن والقات.سمع واالماكتحليل حد ال .ج

 لمة املساومة للمتعالخبر  طىعت .د

 وطريقة تعليمه "القراءة الرشيدة الجزء األول" باتك

الكتـــاب ألفــه الســـيد عبــد الفتـــاح صــبرة و علـــى عمر،وجــدنا فيـــه يــأتي مـــن البســيط إلـــى هــذا 

ســـتعمل فــي معهـــد داول الجــزء ال الرشـــيدة كتــاب "القـــراءة املركــب. وهـــذا ال
 
ر الســـالم " هـــو أحــد كتـــب ا

عــدة املوضــوعات، فاملوضــوعات  فــي هـذا الكتــاب ي.انالثــ ملطالعـة للفصــلدة املــا ر قــر كونتـور، وهــو امل

مة للفصـــل الثـــاني خمـــس عشـــرة موضــــوعات، منهـــا الحريـــق، الشـــر بالشـــر، الســـد والفــــأر، املســـتخد

ة الكســب، نجيـب، إطـالق الطيــور، العـين، حـالو الـذئب، ولــد الثعلـب والعنـز، الصـبي والفيــل، الراعـي و 

وأمــــا  (.2(، عبـــد هللا والعصـــفور )1 والعصــــفور )هللا عبـــد ، العنـــزان، النـــوء،صــــباحلا يترنيمـــة الولـــد فـــ

ف مــا يـــراد مــن تــدريس مـــادة املطالعــة وهــي: اكســـاب التالميــذ الغيــرة العربيـــة، اكســاب التالميـــذ أهــدا

الـــة العربيــــة، اكســــاب اب التالميــــذ القـــدرة علــــى فهــــم املقعانيهــــا، اكســـالقـــدرة علــــى ذكـــر املفــــردات وم

املقالـة اكسـاب التالميـذ القـدرة علـى الحـوار عـن  ءة صـحيحة، وراقـ قالـةدرة علـى قرائـة املالقـ ذميـالتال 

 العربية.

 حســب الخطـــوات املكتوبــة فـــي كتــاب "التربيـــة العمليـــة"هـــي أمــا طريقـــة تعلــيم مـــادة املطالعــة 

 ات ما يلي:معهد دار السالم كونتور. فالخطو  ملستخدمة في( ا60: 2014)

 التعارف .أ

 المسال إلقاء .1

 ظما(من يكنلم  تنظيم الفصل )إذا .2

 السؤال عن املادة وكتابتها .3

 املقدمة .ب

 إلى درس جديد، ثم كتابة املوضوع تالميذلذي يوصل أذهان الااملوجز  السئلة أو البيان
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 العرض والربط واالستنباط .ج

 الجديدةشرح الكلمات  .1

الصـــور ام دتخســباملناقشــة والتشــويقات وا مضــمون املوضــوع مــع الــربط وتحليلــه شــرح .2

وبتعليــــق الصـــور الثابتــــة علــــى ار الصــــور الثابتــــة أثنـــاء الشــــرح إظهـــا بشــــرحهالثابتـــة فــــي 

 السبورة ثم االستنباط بأخذ املغزى إذا احتوى املوضوع على ذلك

 مع الدرس في كتبهموضو  معرفتهبعد م الميذس املقالة نموذجا للتر قراءة املد .3

 المالك ، وذلك بعد تمامملدرسان ماحدا واحدا مع اإلصالح و  ميذقراءة التال  .4

فهومـــة، ثـــم ت مـــع البحـــث عـــن كلمـــة أو جملـــة غيـــر ماملقالـــة بصـــوت خافـــ ميـــذقــراءة التال  .5

 السؤال عنها من املدرس

بـــة ع، ثــم اإلجامــن كلمـــة أو جملــة أو مضــمون املوضـــو  عمــا لــم يفهـــم ميـــذالســئلة مــن التال  .6

 ملدرسمن اأو  خروناآل  ميذالتال عنها من 

 يالحظنه ميذالتال  و ملدرسح من اصال اإل  ة معلى السبور ما ع ميذتال لا وأ قراءة املدرس .7

ثـم قـراءة كشـف  ،ميـذالتال  ومالحظـة املـدرس ممـا علـى السـبورة فـي كراسـاته ميذالتال كتابة  .8

 الغياب

حة الكتابــــة مــــع تأكيــــدا لصــــ ماتهفــــي كراســـ همبتــــبقـــراءة مــــا ك ميــــذالتال بعــــض  أمـــر املــــدرس .9

 مكتابته ون ظحال ي ونخر وال  صالح من املدرساإل 

الســـــئلة التطبيقيـــــة بإشـــــراف مـــــادة الـــــدرس صـــــامتة اســــتعدادا إلجابـــــة  يـــــذمتال القــــراءة  .10

 السبورة مسح املدرسياملدرس ثم 

 إقفال الكراسات دون الكتاب  ميذالتال من  طلب املدرس .11

 قللتطبي اادً خلع الصور الثابتة إعد .12

 التطبيق .د

 طلب قراءة الكتاب جهرا .1

 السئلة عن مضمون املوضوع .2

 في جمل مفيدة ضهابع وضعات و الكلمئلة عن معاني سل ا .3
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 التعبير عن املقالة عند اإلمكان، ثم خلع الصور الثابتة .4

 

 االختتام

 عظ حسب املواد ومضمون املوضوعااإلرشادات واملو  .1

 بالسالم اختتام املدرس تدريسه .2

بأنهــا  نقــول  نأالســالم كونتــور. ال يمكــن  ي الطريقــة املســتخدمة فــي معهــد دارالطريقــة هــه هـذ 

مــادة املطالعـــة. ولكــن كمـــا جــرى فــي معهـــد دار الســالم كونتــور فـــي عمــره الثـــاني  لــيمعترق فـــي أجــود الطــ

هــذه الطريقـة هــي مــن أنسـب الطريقــة فـي تعلــيم اللغــة العربيـة خصوصــا فـي مــادة املطالعــة.  والتسـعين

 عربيـــة فـــيللغـــة اللــيم اعتهــو جعـــل التالميـــذ يـــتكلم ف ن تعلـــيم اللغــة العربيـــة فـــي كونتـــور لن الهــدف مـــ

ريقـــة الترجمــــة، بـــل الطريقــــة املباشــــرة ولكـــن ال نقــــول أن الترجمـــة مــــن أقــــبخ اليســــتخدم الط ر كونتـــو 

هـــذه يحصـــل هــدف معهـــد دار الســـالم كونتـــور إلــى أقصـــاه إذا يعتمـــد إلـــى ال يمكـــن أن ولكـــن  الطريقــة.

الفصـــل  داخــل نشـــطةلا لعربيــة فـــي كونتــور هـــو بوجــودفحســب، بـــل مــن طريقـــة تعلــيم اللغـــة ااملــادة 

 الخرى، الينفصل بعضه ببعض.  لتعليم والتعلم أو النشطةا منخارجه و 

 

 مفهوم الصور الثابتة ومميزاتها

( هــــو عبــــارة مــــن سلســــلة مــــن الصــــور 36عنــــد محمــــد إســــماعيل صــــيني )الثابتــــة ن الصـــور إ

مــام أســـراري د. إ دعــة مركـــزة مــن الصـــور. أمــا عنـــاول موضــوعا واحـــدا وتعرضــه فـــي مجمو تتابعــة تتنـــامل

ا مجموعـــة مــن الصـــور التــى تحـــاكى قصــة معينـــة، وقــد يكـــون التصــوير علـــى بطاقـــات نهــأ (65: 1995)

جميــــع الصـــــور الفوتوغرافــــة أو الرســـــوم ( أنهــــا 36: 2009)دونها. وعنـــــد أحمــــد مهتـــــدي منفصــــلة أو بــــ

: 2012يــل ). وقةمة" أم ثالثيـة البعـاد "مجسـسـواء أكانـت ثنائيـة البعــاد "مسـحطية الثابتـة التوضـيح

سلســـلة الصـــور  الشـــياء املصــممة مـــن التصـــوير بقلــم رصـــاص. فالصـــور الثابتــة هـــيل ثيـــنهــا تم( أ87

 عينة. املمثلة عن ش يء ما التي تحاكى قصة م

( هــي 40: 2002جـاني )الســالم الفر تــة كمـا ذكــر عبـد العظــيم عبـد فمميـزات هــذه الصـور الثاب

مختلفــة وعامــل ارتبــاط ة فيــين معر ت املتصــلة بميــادلومــاعق وكونهــا تــزود املشــاهد باملتقـديم الحقــائ

( وهـي 20مـن محمـد إسـماعيل صـيني ) املعـارف املتتابعـة فـي حيـاة الفـرد الثقافيـة. و مميـزات أخـرى جـاء
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من صفحات الكتـاب ممـا يجعـل  نقل أعينهم تنوع جعل التالميذ أكثر حيوية وتشويقا وتشجعهم على

ذا الخيـال الخصـب مـا يتعلمـه مــن ذ ميـالتال  دقـرب إلـى الواقع،ويجـأو ميلـه أكثـر سـهولة الـدارس وز كـالم 

الطبيعـة، وتسـاعد  و ممتعا، وتجعـل املـدخل االتصـالي لـتعلم اللغـة أكثـر سـهولة وأقـرب إلـىلغة وسهال 

ة هــي حـــل ( أن مميــزات الصــور الثابتــ250ان )أمــا عنــد حمــدعلــى تعلــيم االســتماع والكــالم والقــراءة. و 

و قـال دكتـور عبـد املجيـد  ما، وسهلة بحثهـا.ة كلعى مش قت والنظر ويوضحوالو  نمشكلة تحديد الزما

املعنــى الدوات املختلفــة أن مــن بعـض املميــزات الصـور هــي توضـيح ( 171: 1983)سـيد أحمــد منصـور 

وضـح فـي ســياقات وعنـد تــدريس الكلمـة الجديـدة، ت يـذأمـام التالمالتـى يصـعب علـى املـدرس القيــام بهـا 

( أن مميــزات الصـــور 324: 1996راهيم فــي كتابــه )إبــ عــين ديــدة.لمــات الســابقة والجكلالغويــة تحتــوى 

 كثيرة منها:

 واملجالت والصورة وغيرهاأن الصور ممكن إيجادها من الكتب  .1

 الواقع. ممكن ترجمة الفكار الصعبة بالشياء ما يخيل عن .2

 سهولة في تصميمه.ال .3

 د أخرى.او لتعليمية في مهده الوسائل ا ممكن أن يستخدم .4

 عــز وجــل، فكـــذلك لهــذه الوســائل التعليميــة نقـــائص، إال هللا قــائصالن شــ يء لـــهولكــن فكــل 

يــرة، و إذا أخطـــأ املصــمم فــي اختيـار الصــور فأخطــأ التالميــذ فــي منهـا أن حجــم الصــور محــدد لفرقـة كب

صــعوبة  .اأن للصـور الثابتـة نقـائص منهـ (114: 1996عـين إبـراهيم فـي كتابـه ) لـك الصـور.فهـم معـاني ت

، وممكـن بعـض التالميـذ وقــع ئيـة البعـاد، و ال يمكـن أن يصـور عـن حركـة مـان ثنانهـا مـاقـع لتعبيـر الو 

 ير هذه الصور. في الصعوبة في تفس

 "ة الرشيدة الجزء األول صميم الصور الثابتة لكتاب "القراءت

التعليميــــة  فادار الوســــائل التعليميـــة مــــن الهــــالعوامــــل الرئســــية املـــؤثرة فــــي اختيــــر إلــــى بنظـــ

ات الدارســين وموضــوعات الـدرس و التكلفــة املاليــة، فالصــور الثابتــة مــن ومميــز صــائص ددة وخاملحـ

 ة الرشيدة الجزء الول". عليم مادة املطالعة بكتاب "القراءالتعليمية لتائل أنسب الوس

، اهــنعـداد الدوات املســتخدمة مهـم ملخطــوات فـي تصــميم هـذه الوســائل، فإنخطــو إلـى ا أنقبـل 

أدوبـي فوتوشـوب سـ ي إس اس، وجهاز املسح الضوئي، وبرنامج وقرط سطرة،اة، ومقلم رصاص وممح
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3 (Adobe Photoshop Cs 3) فــي تصــميم الوســائل التعليميــة لكتـــاب  التـــى جــرى الخطــوات . أمــا

 الصور الثابتة ما يلي:ل" بزء الو يدة الج"القراءة الرش

 املوضوع املقرر  بسوهي كتابة السيناريو ح يناريوكتابة الس .أ

 (Draft)لتمهيديامخطط تصميم  .ب

 (Story Boardتصميم اللوحات القصصية) .1

تصــميم اللوحــات القصصـــية لعــرض القصـــة مناســبا باملقالـــة، وكتابــة بعـــض املعلومــات عمـــا 

 ريس هذا الكتاب،وغير ذلك. ، وطريقة تديتعلق بالوسائل مثل غالف املوضوع

 باتالكتا .2

مســـح الصــور غيـــر ير، و للتصــو ملخصـــص أوال ثـــم بــالقلم ا صتصــوير صـــور القصــة بقلـــم رصــا

 مناسب. 

 (Scannerسح الضوئي )(الصور بجهاز املScanمسح )- .ج

 (Adobe Photoshop Cs 3) 3أدوبي فوتوشوب س ي إس إصالح الصور ببرنامج  .د

دها فــي تعلــيم اللغــة لصـور الثابتــة ال يمكــن أن تقــوم وحـلــى برنــامج اإن الوسـائل املصصــمم ع

ذكـر د دار السـالم كونتـور ال ينفصـل بعضـها بـبعض كمـا ي معهـبية فعر ة الاللغتعليم نامج ر بف العربية.

( أن ملعهــد دار الســالم كونتــور عــدة االنشــطة فــي تعلــيم اللغــة 22: 2017الـدكتور عبــد الحــافظ زيــد )

ر يـغ ةغـة و الـدروس اللغويـة اإلضـافيمية كتعليم املفـردات و محكمـة الللنشطة اليو العربية إما من ا

مج لغويـة أســبوعية كبرنـامج املحادثـة فـي صـباح يــوم الثالثـاء وبـرا ةســبوعية ال النشـطذلـك و إمـا مـن 

كتصـــحيح كراســـات املفــردات للطـــالب واملنـــاظرة واملناقشـــة  و إمـــا مـــن النشــطة الشـــهرية وغيــر ذلـــك

ربيـــــة علاريب علـــــى اســــتخدام املعــــاجم لتــــدكا و إمــــا مــــن النشـــــطة الســــنويةرهـــــا العربيــــة وغيباللغــــة 

كــذلك مـن وجــود العربيــة وغيـر ذلـك. وكــل هـذه النشــطة علـى تنفصـل للغـة ية بااملســرحومسـابقة فـي 

 الوسائل التعليمية فيها. 
 

 الخاتمة

و البصــرية ل الســمعية أن الوسـائل التعليميــة لتعلـيم املــواد اللغويــة عديـدة إمــا مــن الوسـائإ

ابتـــة الث لصــور ة هـــي ادتعليميـــة املوجــو ال لئا غيــر ذلـــك. و إحــدى مـــن الوســاأو الســمعية البصــرية معـــ
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بمـا ألقـى املـدرس  تتكون من سلسلة الصور الذي يحكى قصة مـا. فالصـور يعطـي إلـى التالميـذ التصـور 

لول" هـو الكتـاب يدة الجـزء ان قصة مـا ويجعـل التالميـذ يخيـل عـن الواقـع. فالكتـاب "القـراءة الرشـع

هـــا دور هـــام فـــي لبتـــة الثاور الصـــف. املــواد اللغويـــة ىدر الســـالم كونتـــور فـــي إحـــهـــد دافـــي معاملســتخدمة 

الصـــور يحمـــل املـــدرس فــي تعلـــيم هـــذا الكتــاب والتالميـــذ فـــي تعلــم وفهـــم هـــذا الكتــاب. لن نحـــو إعانــة 

 التالميذ على الخيال بما ألقى املدرس في التعليم.

ة وال نقـول عـلافي تعلـيم مـادة املطة كثيرة من الوسائل التعليمية املستخدمة ر الثابتلصو ن اإ

علـــيم مــادة املطالعـــة ملها املـــدرس فــي تفـــي تعلــيم مـــادة املطالعــة، لكـــن إذا اســتعطــرق د المــن أجـــو  بأنهــا

مــا  طــوات عـين قســم املــنهج الدراســ ي فـي كونتــور فوصــل هــذه الوسـائل إلــى أقصــ ىواتبـع املــدرس إلــى الخ

 نتور في تعليم اللغة العربية.يريد كو 

لبحـث لـم يكـن كافيـا بهـذا اويـة اللغملـواد اة لتعـيم التعليميـ لئالوسارا، إن  الحديث حول خيوأ

ل هذا البحث. أخرى فالزم أن يكون هناك بحوث   يكم 
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 باندونج اتي اإلسالمية الحكوميةــــج جــــونــــــونــــــامعة سونان غـــج اللغة
 

Ade Arip Ardiansyah 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 

Email : adearipardiansyah94@gmail.com 

+6283115352011 

  
يهدف هذا البحث إلى تحديد التراكيب النحوية املستخدمة في أسئلة االختبار، ومستوى صعوبة،  امللخص:

مية الحكومية ب جامعة سونان غونونج جاتي اإلسال لطال ( TOAFLمستوى التمييز ودرجة الثبات من بنود السئلة )

ى. للحصول على البيانات املطلوبة نهج الوصفبامل الكمىدخل هو املث البحاملدخل املستخدم في هذا  .باندونج

تستخدم الباحث وسيلة وثائق هو ورقات االختبار. وفي تحليل البيانات تستخدم تحليل الخطاء ليحلل صحة 

هي ث البحونتائج  Anates Ver 4.0.9. ون من اختبار ببرنامجمن بنود السئلة، ثم تحليل املضموية يب النحالتراك

في درجة جيد، لن أقل من الخطاء في مرحلة الصرفية، النحوية  (TOAFL)لتراكيب اختبار ا حةى صمستو  إن

وأما مستوى الصعوبة من اختبار  اإلمالئية. الحروف املعانى املعجمية والسلوب. ويوجد الخطاء الكثيرة في مرحلة

(TOAFL) بار ختال لمييز ى التمستو  فيا. وفهي سهلة جدا، سهلة متوسط، صعبة وصعبة جد(TOAFL) هو يوجد 

، ال يوجد أي التمييز، ناقص. متوسط وجيد. ولذلك هذا االختبارات درجة ثباتها جيد لن (negative)بسلبية 

 .85،.نتيجتها أكبر من املؤشر 

 .العربية غةالل اختبارات، جودة،: األساسية تالكلما

 

 مقدمة

ناصر أساسية وهي: الهداف التعليمية، ع ةعأرب كون منراس ي يتهج الدأن املن فيه شك الإنه مما 

ومن كل العناصر صلة متعلقة بينه 229املحتوى، طرق و أساليب تدريس مع وسائلها، والتقويم. 

ن االختبارات و عملية التقويم. فلذلك، ال يمكن فصل بي من العملياتاالختبار هو بعض  وبعضا.

داة أو مجموعة من النشطة التي تستخدم أ وهبار االخت لعربية.للغة اتعليم اخاصة في التعليم، و 

 230للحصول على أمثلة من السلوك التي توفر قدرة الشخص في حقل تدريس معينة.

ملهارات تاج إلى معرفة اكتساب املتعلمين ييم الذي يحهو نوع من التقفأما اإلختبار اللغوي 

ماع، التحدث،الكالم، ستال بع )ة الر اللغوي مهاراتويات للخمسة مستاللغة ومكوناتها. وهناك 

                                                                 
229H. 25. .hawiyal Lug rāfī al Ikhtibadkhal Al M7. Dian Ekawati. 201  
 .12:ص .أخرى  بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم تقويم .1620 .الدين أحسان محمد 230
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القراءة والكتابة( في تعليم اللغة العربية باعتبارها لغة أجنبية، وهذه املستويات هى: الصوات، 

من  اللغوية عددللختبارات  231ل الرسعة والطالقة.راكيب، ومعداملفردات، السياق، القواعد والت

ن في معرفة أداء إحدى املعلمو  اهخدمي. ويستكل منهجمها بشوالدوات التي تم تصمياإلجراءات 

املهارات والكفاءة اللغوية لدى الطالب، وفقا لقياس كمية كمية محددة من أجل تحقيق أهداف 

 232محددة.

كفاية اللغة نبية" أو "اختبار ا لغة أجباعتباره (TOAFL) ــــــــــــةلعربيغــة افي الل اختبـــــــارات

)اختبار  TOEFL(Test of English Foreign Language) نم ذا اإلسم" يؤخذ هألجانبالعربية ل

اللغة اإلنجليزية باعتبارها لغة أجنبية(، والذي معروف من قبل. واملقصود في الواقع من تسمية 

TOAFL على الرغم من تأثير ومعروفا من قبل كثير من الناس،  ليكون سهال. TOAFL  وستستخدم

 233لألجنب. يةبر الع اللغة كفاية باراخت FLTOAالباحث 

ة اللة اإلسالمية الحكومية في جاكرتا في الواقع جعلت مركز اللغات بجامعة شريف هداي

جنب أو اختبارات اللغة العربية سالمية لأل اسما لهذا االختبار، االختبارات العربية للدراسات اإل 

ى "العالمة لع TOAFLحت ذلك، أصب فة إلىمعروفة وشعبية. باإلضا TOAFLلناطقين بغيرها. بل ل

 234جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية الحكومية بجاكرتا." brainmark" التجارية" أو

يس النتيجة النهائية ل (TOAFL)ا ونتيجة القول أن اختبارات اللغة العربية لغير الناطقين به

 يتال TOAFLن نظر إلى أما بالوالسي 235العربية.ح أو فشل الطالب في اتقان اللغة ملؤشر النجا

غونونج جاتي اإلسالمية الحكومية باندونج هو شرط للمناقشة، بل بغير حد أجريت جامعة سونان 

 .من أصغر النتيجة. هذا بالطبع سوف يجعل نتائج االختبار

 

                                                                 
س السابية لغة العر لهات الحديثة في تدريس ااالتجاصالح. مام . محمد إ2012.يو هاد عمحمد عبد العزيز الربا 231

 .29والتطبيقات. ص: 
. ص: الجامعيةق بالدراسة زمة لالتحاال ال ت اللغة العربيةت اللغوية في مهاراالكفايا راختبا .2017سباء. سليم السعاد  232

185. 
 .65ة للناطقين بغيرها. ص: اللغة العربيرات اختباس تصميم س. أ2014العساف و خاتم محمد الوزان.  نادية مصطفى 233
 اتاختبار  أساس على (TOAFL) لألجناب ةالعربي ةغالل كفاية اتختبار ا في اعاالستم مادة تطوير. 2011. دينال يرأم دمحم 234

 .34: ص (.TOEFL) بلألجان يزيةاإلنجل لغةال
 .08ثانوية بإندونيسيا؟ ص: ي املدرسة الية فاللغة العربة دجيد ملا. كيف نواصف االختبار ال2018 أيفا لطيفة. 235
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 : البحث جاهمن

 وصفي املدخل فيه يستخدم حيث (Quantitative Research) كمي بحث هو البحث هذا

البحث سوف يوصف صحة التراكيب من بنود . هذا (Descriptive Research Method) ليتحلي

)اختبارات اللغة العربية لغير الناطقين بها( في  TOAFL أسئلة االختبارات ونتيجة من تحليل نتائج

 سالمية الحكومية باندونج.لغة جامعة سونان غونونج جاتي اإل كز تطوير المر 

وأما الحالة التي يصور هي  قيقة.حلكانت في ا الحالة كمايصور  املنهج الوصفي هو الذي

لن  يقصد هذا البحث ليوصف صحة التراكيب من  236حالة االختبار من ناحية أسئلته ونتائجه. 

. ولوصف نتائج (error analysis)ي دراسة تحليل الخطاء املستخدمة هأسئلة االختبار، فالدراسة 

. رغم أن البيانات (content analysis) ل املضمون دراسة تحلي دمة هيتبار، فالدراسة املستخاالخ

ر هذه البيانات إلى كلمات حتى أسهل أن تقرأ  من هذا البحث موجودة الرقام أو الكمي، بل ستفس 

 تحليل ثم السئلة بنود من يةالنحو  التراكيب صحة ليحلل لخطاءا تحليل احثالب يستخدم وتفهم.

 لــــــ 2004 فبراير 13 في البرنامج هذا طور تي Anates Ver. 4.0.9 جببرنام اختبار من املضمون 

 البيانات وتحليل الخام، البيانات ملء: فهي مراحلها وأما. ويبيسونو ويودي تو، كانو الدكتوراندوس

 صحة لحللت( 3 ،2 ،1 رمز) اختبار ةأسئل جميع هو واقعي مجتمع وأما 237.البيانات ةوطباع

 غونونج سونان جامعة اللغة تطوير مركز في املختبرين جميع TOAFL ونتائج بيةالعر  ةاللغ التراكيب

 في TOAFL نتائج وهو املجتمع، جميع من بعض الباحث ونالت. باندونج الحكومية اإلسالمية جاتي

 1 برمز السؤال هو املستخدم والسؤال 238.رفاان 40 هي املختبرين وععد ،2018 رسبتمب 19 يخالتار 

 العين. الصدفة العينة اختيار بطريقة العين املجتمع باحثلا صار ذلكلف. بنود 150 ئلةسال  عدد

 .البيانات جمع أثناء املوجودة العينة تختار بل حطة، بدون  البحث عين اختيار هي الصدفة

ة، التراكيب العربية، مستوى الصعوب ركيز في هذا البحث، وهو لوصف صحةإلى التادا استن

جامعة سونان غونونج جاتي  اها الطالب فيأجر  التي TOAFLرجة الثبات يز، ودومستوى التمي

                                                                 
236 Heri Gunawan. 2017. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. H. 40. 

237 Heri Gunawan. 2017. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. H. 42. 

238 Imam Asrori. Dkk. 2017. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab. H. 104. 
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اإلسالمية الحكومية باندونج. ولفهم المور التي يتم مركز تطوير اللغة بمثابة اختبار لجعل معيار 

 239م هذه الدراسة تصميم النوعية.تستخد، ثم TOAFLية معايير صالحية حول أجل تلبمن  سألةامل

 ي و غـــــــــــــالل ر ـــــاختبــــاال 

 نقيس أخرى  وسائل هناك. القياس وسائل من أحد االختبار. امتحان من ترادف االختبار إن

 سدار امل في القياس وسائل وأشمل أشيع هو االختبار ولكن. واملقابلة املراقبة مثل الطالب، قدرة بها

 اراتاالختب ردت .الوقت في اقتصادية ونةمضم لةفعا شائعة وسيلة االختبار وكذلك. والجامعات

 تبين ولقد. الجيد والتعلم الجيد للتعليم أساس ي الجيد االختبار فإن ولهذا،. التعليم في مهما دورا

 نظام في ما خلل اكهن كان فإذا. االختبارات عليه كزتر  ما على نيركزو  والطالب املعلمين أن دائما

 240.معا متعلوال التعليم ىعل ةرعبس ينعكس هذا فإن االختبارات،

 لها يستجبوا أن الدارسين من يطلب التي السئلة من مجموعة بأنهف اللغوي  باراالخت أما

 241.بزمالئه تهومقارن فيها تقدمه مدى وبيان معينة اللغوية مهارة في مستواهم قياس بهدف

 ىلد اللغوية يةالكفا مدى معرفة في املدرس يستخدمها املصممة الدوات وه اللغوي  واالختبار

 من البد التى السئلة هو االختبار وإن 242.املرجوة أهدافه حسب اللغوية هكفاءت كل وأ الطالب

 تنفيذها أو إجابتها في املختبر أو املجيب وكيفية املؤسسة على تأديتها وجبت التي المور  أو إجابتها

 اراتهم اللغوية ةكفاي اختبار سيقي ماوإن 243.املعيارية بالدرجة ووزنها منها اإلستنباط يمكن حتي

 يتقيد ال االختبار هذا. حياته في اللغوي  فيه يستخدم أن الطالب يحتمل الذي املوقف حسب ةعام

 يةاإلنجليز  اللغة اختبارات النوع اهذ أمثلة نمو . محدد كتاب أو خاصة دراس ي مقرر  أو معين بمنهج

 244.[TOEFL] ابه ناطقينلا لغير عربيةلا لغةلا في واختبارات [TOAFL] أجنبية لغة باعتبارها

 تحصيل قياس( 1: )منها عديدة وظائف أنها الخولي قال كما االختبارات أهداف هناك

 أفضل؛ التدريسية الساليب أية ملعرفة ريبالتج( 3) التعليم؛ في لنجاحه املعلم تقييم( 2) الطالب؛

                                                                 
239 Ahmad Bukhari Muslim. 2016. Ikhtibārāt al Lughawiyyah : Tasmīmuhā wa Anwā’uhā. H. 25. 

 .134 ص: ات أخرى.العربية للناطقين بلغ م اللغةيلتقويم تع .6201الدين. محمد أحسان  240
 .45غيرها. ص: ن بياطقللن م اختبارات اللغة العربية. أسس تصمي2014الوزان.  اتم محمدالعساف و خ ادية مصطفىن 241
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 اطقن تشخيص( 6) أبنائهم؛ وى بمست نالوالدي إعالم( 5) آخر؛ إلى صف من الطالب ترفع( 4)

( 9) الدراسة؛ على الطالب حفز( 8) متجانسة؛ فئات في الطالب تجميع( 7) الطالب؛ لدى الضعف

 مقبول  وغير املقبول  إلى البالط فرز ( 10) ما؛ دراس ي برنامج في السير على الطالب بقدرة التنبؤ

  245.ما برنامج حاقاللت

 تصنفها( أ: )وهي انه شيوعا هالكثر  نعرض يةاللغو  االختبارات لتصنيف أساليب عدةو 

 شيوعا النواع أكثر من غرضها باختالف اللغوية االختبارات أنواع تختلف:  االختبار عرض حسب

 حصله ما يسقي الذي االختبار ذلك به ويقصد (archivement test) التحصيلي االختبار( 1: )مايلي

 وإنما (proficiency test) ةءافالك أو ادةاإلج اختبار( 2) نة؛معي تربوية بخبرة مرورهم بعد الطالب

 هذا. حياته في اللغوية فيه يستخدم أن الطالب يحتمل الذي املوقف حسب عامة مهارات يقيس

 اختبارات النوع هذا أمثلة ومن. محدد كتاب أو خاص اس يدر  مقرر  أو معين بمنهج اليتقيد االختبار

 استعداد اختبار( 3) بها؛ طقينالنا لغير العربية غةالل في راتتباواخ يةأجنب كلغة اإلنجليزية اللغة

 ذلك به ويقصد (predictive) التنبؤي  باالختبار أيضا ويسمى (language aptitude test) اللغوي 

 التقدم مستوى  عن ينبىء إنه. الثانية اللغة يتعلم لن الطالب استعداد درجة يحدد الذي االختبار

 Modern Language Aptitude) تبارخا هي راتاباالخت هذه أشهر ومن. البالط قهيحق قد الذي

{MLAT}Test ) 1959.246 سنة وسابون  كارول وضعه والذي 

 كل في تتوافر أن ينبغي اسيةسأ مواصفات: الجيد لالختبار املوصفات من نوعان وهناك

 ىعل هنا نركز فوسو . ةحد على اختبار كل تخص ثانوية وموصفات. موضوعية نكا مهما اختبار

 االختبار أن به يقصد: ( validity) الصدق( 1: )منها خمسة وهي الجيد لالختبار الساسية تاملواصفا

 أن به يقصد:  (realibility) باتالث( 2) عنه؛ مختلفا آخر شيئا يقيس وال لقياس أعد ما يقيس

 الظروف، نفس في أخرى  ةمر  طبق ما إذا الفراد من املجموعة لنفس النتائج نفس ىيعط الختبار

 على؛ املصحة شخصية تأثير عدم بها يقصد:  (objektivity) املوضوعية ؛(3) قصيرة؛ مسافة عدبو 

 أو وضعه في سواء كبيرا جهدا علمامل من يتطلب ال االختبار أن بها يقصد:  (practicality) يةلالعم( 4)

                                                                 
 .615-155: صتدريس اللغة العربية.  أساليب. 2011لي. محمد علي الخو 245
 .187ية. ص: معدراسة الجاتحاق باللالاللغة العربية الالزمة مهارات  ياللغوية ف اتلكفاياختبار ا .2017سليم السباء.  سعاد 246
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 فروقلا يبرز أن يستطيع باراالخت أن به صديق:  (discrimination) التمييز( 5) تصحيحه؛ أو تطبيقه

 247.الضعاف من القوياء لنا فيبين الطالب بين

                                                                 
 .82: ص .؟ ياونيسبإند الثانوية ملدرسةا في بيةالعر  اللغة ملادة لجيدا االختبار نواصف كيف. 8201. يفةلط أيفا 247
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 جامعةاللغة  تطوير  مركز  في (TOAFL) اــــــــبهن ـــــــــــاطقيـــــــــــر النــــاللغة العربية لغي ارات فيــــــــــــــاختب

 .جدونبان الحكومية اإلسالمية جاتي غونونج سونان

 احدى هي باندونج الحكومية اإلسالمية جاتي نجغونو  نانو س جامعة أن املعروف هو كما

 واحدة وهي اللغة تطوير مركز كان الجامعة هذه وفي. الغربية جاوى  في الحكومية اإلسالمية الجامعة

 ممه دور  له التي. باندونج الحكومية اإلسالمية جاتي نجنو غو  سونان جامعة في الهيكلي تنظيمال من

 مركز كان ذلك، إلى وباإلضافة. واملجتمع الكادمية سواء حد على اللغوية ترااملها ينوتحس تطوير في

 . الجامعة بهذه اللغوية تنمية في مهم دور  له اللغة تطوير

 واجبات له باندونج يةكومالح اإلسالمية جاتي غونونج سونان جامعة لغةلا تطوير مركز

 التعليم مجال في حاضرينملا تسهيل لأج من نبيةالج اللغات بريتد فذنت( 1: ) يلي كما ووظائف

 وأما. الجنبية اللغة كفاءت ترقية على الطالب يساعد( 2) الجنبىة؛ اللغة دراسة في والطالب

 التعليم جودة على ستجابةال ل .مسلم الثقافة تطوير هو رتبطةامل الخرش فوالوظائ الواجبات

 .افسةنامل على وقدرة العالي،

 2 في املكثف والتعلم التدريب أوال،:  هي اللغة ويرطت مركز يف دتوج التي البرامج ناكه

 التي اللغة. 2016/2017 الدراس ي عام في البرامج هذا بدأ. الول  الدراس ي الفصل لطالب سيميستير

 هذا. TOEFL وTOAFL اختبار يعد ثانيا،. واإلنجليزية العربية اللغة هت التدريب هذا بحور  أصبحت

 وشهادة. والدكتورة املاجستير وبحث للرسالة املناقشة يقدمو سوف ذينلا بللطال  هو االختبار

 .املناقشة شروط من شرط هي TOEFL وTOAFL اختبار

 استخدام قبل. بها الناطقين لغير العربية اللغة في باراتختال  مختصر هو (TOAFL) و  

 في و( ةالعربي ةغللا كفاءة اختبار)IKLA مصطلح اللغة تطوير مركز استخدام (TOAFL) مصطلح

 لغير العربية اللغة في اختبارات املصطلح هذا جعل فضال االختبار، غرض مع مطابقة 2013 عام

 .جدونبان الحكومية اإلسالمية جاتي ونجغون سونان ةلجامع تجارية عالمة بها الناطقين

 نناسو  جامعة في (TOAFL) قين بهاالناط العربية لغيروأهداف من اختبارات في اللغة 

 الرسالة، امتحان سيؤدون  الذين للطالب مخصصةهي  باندونج الحكومية اإلسالمية جاتي غونونج

 العربية اللغة الكفاءة من ؤشركم لن ميا،إلزا االختبار هذا يصبح. والدكتورة املاجستير بحث

 .باندونج الحكومية ةالمياإلس جاتي غونونج سونان جامعة في املتخرجين بطال ال
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 فهي (TOAFL) بها الناطقين لغير العربية اللغة في اختبارات من دةاامل أن فو ر عامل هو امك

 التراكيب ،(لةالسئ بنود 50) املسموع فهم وهي أجزاء ثالثة من يتكون  ،(TOEFL) اختبار كما

 غةالل في اختبارات من سئلةل وا (.السئلة بنود 50) املقروء وفهم( السئلة ودبن 50) والتعبيرات

:  اإلختبار من هامة نقط هي وهذه .دقيقة 150 هي السئلة هذه إلجابة الوقت و 150 كلها يةالعرب

 وفهم استماع( 2[ )دقيقة 20] السئلة بنود 20=  الجملة وفهم استماع( 1: ) املسموع فهم( أ)

 ؛[دقيقة 15] السئلة بنود 15 =نصوصلا وفهم استماع( 3[ )دقيقة 15] السئلة بنود15=  الحوار

 فهم( 2[ )دقيقة 20] السئلة بنود 20= الجمل القواعد فهم( 1: )والتعبيرات اكبتر ال فهم( ب)

= العربية اللغة التراكب فهم( 3[ )دقيقة 15] ةالسئل بنود 15= الخطاء تحليل من الجمل الخطاء

[ دقيقة 20] سئلةل ا بنود 20=  النصوص مهف( 1) :املقروء فهم( ج) ؛[دقيقة 15] السئلة بنود 15

 من الكلمات بنية فهم( 3[ )دقيقة 15] السئلة بنود 15=  الجملة في الكلمات استخدام فهم( 2)

 248[.دقيقة 15] السئلة بنود 15=  النصوص

 مواد السئلة، هذه وخصائص لية،مع هي [TOEFL] و [TOAFL] بين ساس يال  الفرق 

 ومن. العام والعلوم اإلسالمية كتب هى [TOAFL] اجعر م. والوقت السئلة نودالب من عدد و االختبار

 والثقافة التاريخ وعلومه، الحديث التفسير علم اإلسالمية، الفلسفة:  هي [TOAFL] املحتوى 

 العربية، واآلدب اللغة وأصوله، فقه اإلسالم، دعوة التربوية، ياسية،الس فكر ية،اإلسالم

 249.ماإلسال  معال في الحديثة وتطور  لاالتصا اإلقتصادية،

 مركز في (TOAFL) بها الناطقين لغير العربية اللغة في اختبارات من املعيارية جةدر  وأما

 كفاءة( أ: ) يلي كما فهي اندونجب الحكومية اإلسالمية جاتي غونونج سونان جامعة اللغة تطوير

 ةجينتبال البطل (A) ممتاز اللغة اءةفك( ب) ؛700 - 670 بالنتيجة لطالب +(A) جدا ممتاز اللغة

 جيد اللغة كفاءة( د) ؛639 - 600 بالنتيجة لطالب (-A) جدا جيد اللغة كفاءة (ج) ؛669- 640

(B)+ كاف سطمتو  اللغة ةكفاء( د) ؛599 - 560 بالنتيجة لطالب (B) ؛559 - 520 بالنتيجة لطالب 

 بال لط +(C) متوسط اللغة كفاءة( و) ؛519-480 بالنتيجة لطالب (-B) كاف اللغة كفاءة( ه)

                                                                 
248 Muhammad Barmawi. 2011. Lulus TOAFL dengan Mudah dan Memuaskan. H. 12. 

لى أساس اختبارات ع (TOAFL) ة لألجنابلغة العربيالرات كفاية في اختباتطوير مادة االستماع . 0112الدين.  محمد أمير 249

  اإلنجليزيةاللغة 

 .76ص:  .(TOEFL) نبلألجا 
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 كفاءة( ح) ؛439 - 400 بالنتيجة لطالب( C) كاف ناقص اللغة كفاءة( ز) ؛479 - 440 ةبالنتيج

 يجةبالنت لطالب+( D) جدا ناقص اللغة كفاءة( ط) ؛399 - 360 بالنتيجة لطالب (-C) ناقص اللغة

 فيضع اللغة ةكفاء( ك) ؛ 329 - 300 يجةبالنت لطالب (D) ضعيف اللغة كفاءة( ي) ؛ 359 - 330

 299.250 - 270 بالنتيجة لطالب (-D) جدا

 في نتيجة تقرر  أن أيضا بدال  ،TOEFL في كماTOAFL نتيجة تقرير أن يعرف أن ينبغي

TOAFLفي أعى نتيجة أما TOAFL طريق وأما. السئلة بنود 150 من خدأي التقييم هذا. 780 فهي  

 :يلي فيما هي ةيجنت تقرير

 

 

 ؛60= جدول  مع يحاول  40=  استماع( 1) :يلي كما صحيحة نتيجة" أ" طالبة نالت:  مثال

 .50= جدول  مع يحاول  50=  راءةق( 3) ؛61= ل جدو  مع يحاول  30= تراكيب( 2)

: فجملتها 171 =60+61+50

 طريقة هناك .االختبار نتائج لتحليل

 ضتغرااالس ركزيو  درجة تحليل على

 :الرمز باستخدام التمييز مستوى  ولتحليل .والثبات التمييز ودرجة الصعوبة،

 متوسط،٪  76،50 سهلة،٪ 67،7 جدا، سهلة٪ 77،0: يه( TOAFL) نم الصعوبة مستوى  ولتحليل

  :يلي كما بالرمز الصعوبة مستوى  يحسب كان إذا251. جدا صعبة٪ 4،61 و صعبة،٪ 36،15

 

 مستوى  مؤشر نطاق تحديد في

 يمكن الختبار من التمييز

                                                                 
250 Muhammad Barmawi. 2011. Lulus TOAFL dengan Mudah dan Memuaskan. H. 16. 

251 Ibid,. H. 17. 

 X 10  عدد النتيجة الول  

3 

  نتيجة الخير= 

 x 10 171=  الخير تيجةنو 

3 

 =570 

 في الصحيحة ابةجاإل  عدد - العليا املجموعة في حةالصحي اباتجاإل  عدد = التمييز مستوى 

 x 100السفلى مجموعة

 املجموعتين حداو  في بالطال  عدد

 السئلة بنود من يحةالصح اإلجابة عدد=  الصعوبة توى مس

 رينتباملخ عدد  
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=  0،50 و 0،20 بين( 2) جدا؛ جيد=  أكثر أو 0،50( 1: )التالي النحو على الصيغة مدااستخ

 .252تمييز إي يوجد ال =0 (4) قص؛ان=  20،0 تحت( 3) متوسط؛

 

 حثالب نتائج

يعرف أن مستوى صحة التراكيب  :ا يليبعد أن يحلل مشكالت البحث، فنالت النتائج فيم

( في درجة جيد، لن أقل من الخطاء في مرحلة TOAFL)ين بها قطناغة العربية لغير الاختبارات في الل

ن باأ يعرف .كثيرة في مرحلة اإلمالئيةد الخطاء الالنحوية، املعجمية والسلوب. ويوجالصرفية، 

في جانب : ( فيما يليTOAFLلناطقين بها )الغير مستوى الصعوبة اختبارات في اللغة العربية 

بنود السئلة(، متوسط  3٪=10نود السئلة سهلة )ب 3 ف بأنر عي سموع،بارات فهم املاالخت

بند  1٪= 3،33وصعب جدا )ود السئلة( بن 12٪=40بنود السئلة(، الصعبة ) ٪14=46،67)

وأما مستوى الصعوبة في . داجسهلة توجد السئلة ال . ومن هذه البيانات، يعرف أن الالسؤال(

بند السؤال( والسئلة  1٪ ) 1،67ا جد ي : سهليرات فهبعلتلتراكيب النحوية واجانب االختبارات ا

 23٪ )33،38سئلة(. والصعبة بنود ال  29) ٪ 48،33بنود السئلة( واملتوسطة  4٪ )6،67لة السه

وفي جانب اإلختبارات فهم املقروء، . سئلة(بنود ال  3٪ )5ا د السئلة(. والسئلة الصعبة جدبنو 

عبة بنود السئلة(، الص 23٪ ) 57،5وسطة تامل لسئلة(،بنود ا 3)٪ 7،5السئلة السهلة يعرف بأن 

وجد السئلة الن(. وفي هذا االختبارات، ال تبنود السؤا 2٪ )5بنود السئلة( والصعبة جدا  ٪12 )30

٪  69،7٪ سهلة جدا،  77( هي: TOAFLارات )بن اختفلذلك، مستوى الصعوبة م. السهلة جدا

 .٪ صعبة جدا 61،4و٪ صعبة  15،36٪ متوسط، 76،50، سهلة
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 التدريس:  لةجم. أخرى  تغابل للناطقين عربيةلا اللغة تعليم تقويم .2016. الدين أحسان محمد

 .1 والعدد 4 املجلد. العربية اللغة تدريس دوريات

 لألجناب العربية اللغة كفاية اختبارات في ستماعاال  مادة ويرطت. 2011. الدين أمير محمد

(TOAFL )لألجانب يزيةنجلاإل  غةالل اختبارات أساس على (TOEFL)  :في تطويري  بحث 

. منشور  غير ماجستير بحث الشرقية، جاوى  نجال ما إبراهيم مالك ناال مو  جامعة

ةكل العربية، اللغة تعليم قسم:  بماالنج إبراهيم مالك موالنا جامعة)  الدراسات ي 

 .(العليا

 اللغة تدريس في الحديثة تاجاهتاال. صالح إمام محمد. 2012.هادي و الرباع العزيز عبد محمد

 .زهر دار: رياض. اتوالتطبيق الساس العربية

 .العلوم دار:  رياض .أساليب تدريس اللغة العربية. 2011لخولي. مد علي احم

 .والتوزيع شرنالل الفالح دار:  الردان. لغويةال ختباراتال ا . 2011. ______________

أسس تصميم اختبارات اللغة العربية . 2014. نالوزانادية مصطفى العساف و خاتم محمد 

.1والعدد  41سانية واالجتماعية، املجلد إلنللعلوم ا اتمجلة دراس بغيرها. للناطقين

  



 
 

 

 
﴿174﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

 
Ahmad Bukhari Muslim. 2016. Ikhtibārāt al Lughawiyyah : Tasmīmuhā wa Anwā’uhā. 

Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Vol 8، No. 1. p. 23-39. 

ISSN-2086-9282. 
Dian Ekawati. 2017. Al Madkhal fī al Ikhtibār al Lughawiy. An Nabighoh: Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Arab. Maret -Vol. 16، No.1. p. 88-99. 

ISSN 1907-1183. 
Heri Gunawan. 2017. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Bandung : Rosda. 
Imam Asrori. Dkk. 2017. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab. Malang: Misykat 

Indonesia. 
Muhammad Barmawi. 2011. Lulus TOAFL dengan Mudah dan Memuaskan. 

Yogyakarta: Diva Press. 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/albayan/issue/view/63
http://issn.pdii.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1275012815&1&&


 
 

 

 
﴿175﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

 

 النصوص العربية غير املشكولة تيسير النحو التعليمي لغرض قراءة

 ملحمدية ماالنج(معة االجا – )تجربة في كلية الدراسات اإلسالمية

 الحارسبد ع

abdulharis17467@yahoo.com ,m.ac.idharis@ummail: E 
 

اإلسالمية  لدراساتكلية ا استهدف هذا البحث إلى وصف الصعوبات النحوية التي واجهها طلبة: ملخص

كلية  قامت بها بية غير املشكولة، ووصف املحاولة التيالعر راءة النصوص ماالنج في ق بالجامعة املحمدية

غير العربية لغرض قراءة النصوص  يتعليمحو الالنتيسير في  بالجامعة املحمدية ماالنج يةمت اإلسال اسراالد

 انات، وأسلوبلة لجمع البيمستخدما أساليب املالحظة واملقاب بحثفي ال يواختار الباحث املدخل النوع .املشكولة

وية الي واجهها طلبة كلية بات النحأن الصعو  حثودلت نتائج الب ها.لتحليل ملاليز وهوبيرمان ل التفاعليالتحلي

ب واملرك ها من عدم الفهم في مفاهيم الكلمةر الدراسات اإلسالمية بالجامعة املحمدية ماالنج متنوعة مصد

ية أن تيسير النحو التعليمي الذي قامت به الدراسات اإلسالمو  ،النحوعلم اسة ر لة وهي مواد أساسية في دوالجم

استخدمت نظرية  املواد النحوية وتبسيط التحليل حيثإعادة تنسيق  شكلارت على ماالنج س يةبالجامعة املحمد

 في تحليل الجملة.والتحليل الوصفي علم البالغة 

 ص، العربية.ية: تيسير النحو، قراءة النصو املفتاحالكلمة 

 

 دمة قامل

 التعبيرخطأ في لان أساسا لالحتراز عع . وهو علم وضإن علم النحو من أهم العلوم العربية

ملعرفة تقاس بها الكلمات عند وضعها في الجمل ليستقيم معناها. وهو معيار التأليف، ومقاييس و 

 ء الجملفية بناتعرف كيأن ي به يستطيع الشخص ضعفها. ربية أوصحة الجمل والتراكيب الع

 شفاهة أو حةهنه بلغة سليمة صحييستطيع أن يعبر ما في ذكما  الصحيحةكيب العربية والترا

يكفل  كما قاله السليطي أنعلم النحو من وظاءف ف ويفهم ما سمعه أو قرأه فهما جيدا. ،كتابة

سلوب وجودته على جمال ال غير غموض، ويعين ا جيدا ناه فهمسالمة التعبير وصحة أداءه وفهم مع

 ميعلى تلإى باإلضاف ماال صحيحاوالجمل والعبارات استع ه، ويساعد على استعمال اللفاظقتود

وقد ورأى ابن الجني أن النحو طريقة ملحاكاة العرب في  .253التحليل املنطقي السليم لفهم اللغة

و كما وصفه هو  .254ة اللغةفي الفصاحة وسالمالعربي مرتبة  كالمهم وتجنب اللحن والوصول إلى

                                                                 
  (2002للبنانية، ملصرية ارة: الدار ا)القاه .ثةديوء االتجاهات الحض في تدريس النحو العربيالسليطي.  ية سعيدبظ 253
 34( ص : السنة بدون ، العرب لسانمكتبة بيروت: ). 1جزء  خصائصلاجنى.  الفتح عثمان بنأبي  254

mailto:abdulharis17467@yahoo.com
mailto:haris@umm.ac.id
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غي اد البالمعو  ستعرب وسالح اللغوي العلوم العربية وقانونها العلى ووسيلة املاس حسن دعامة عب

أن يريد وعلى هذا فكل من .255شرع واملجتهد واملدخل إلى العلوم العربية واإلسالمية جميعاملاة اوأد

  .علم النحوم ال بد من تعل وكتابةأوقراءة أوكالما أتماعا اللغة العربية اسب يجيد

ر ع المقاو  يفإال أن  سالميةاإل و  أهمية علم النحو في دراسة اللغة العربية من الرغموعلى 

ولقد عانوا من صعوبات كثيرة لفهم القواعد النحوية صعوبة لدى الطلبة في تعلمه وفهمه.  ظهرت

حدث  قدول. وكتابةاءة وقر  اوكالم ااستماعة الصحيحة العربي م اللغةاستخدا املتوفرة وانتفاعها في

لم وال ال يتكولكنه  كلمابل وألفية بن وفرة املت واقعيا أن بعض الطلبة قد حفظ القواعد النحوية

 . يقرأ وال يكتب اللغة العربية جيدا وسليما

ولعل أهم . عليميقعه التواإلى قد يرجع و  يةلنحو املادة ارجع إلى طبيعة يقد  اتصعوبهذه ال

حو بالتحليل واختالط النتتمثل في ظاهرة اإلعراب  يةالنحو املواد طبيعة  اهرة منالصعوبات الظ

القوال واملماحكات وكثرة الحدود والتعريفات وما أشبه  وكثرةالنحوية  ملوكثرة العوا لفلسفيا

ناسب وسوء لنحو املمنهج ا ل في ضعف إعدادفيتمثواقعه التعليمي . وأما الذي يظهر من 256ذلك

إلى وبيئة التدريس املجذبة وما ء طريقة التدريس املشوقة بناف ضعاملتمكنين و  إعداد مدرس ي النحو

  .257ذلك

تصدي للتخلص من هذه املشكالت اللغة العربية إلى الض علماء دعت بع رهواهذه الظ

من خالل إزالة  شكالتهذه امل لحل على شتى سبل واولقد سلك. فنادى إلى تيسير النحو التعليمي

نطقي ة الفلسفية وإلغاء العامل والعلة والقياس املأويالت املنطقيكمة وإبعاد التالزوائد املترا

ة وتقريب المثلة بواقع الحياة وإعادة تنسيق املواد النحوية ملكلفنحوية اواهد الشلا واالستغناء من

 تيسير النحو التعليمي ل موضوعاسات حو ؤلفات وبحوث ودر فظهرت من هذه الدعوة م. وغيرها

 .تعلم املواد النحوية بسهولة وميسرةلبة في عدة الطت ملساكمحاوال 

حتى اآلن، إلى بحثها الباحثين  تعرضليمي حو التعنلا سات في تيسيروالدرا ولم تزل البحوث

قام  ير التيبسرد حركة التيسما يتعلق  شتى البحوث في هذا املوضوع. فمن هذه البحوثفأقاموا ب

                                                                 
 . 2-1ص سنة( ال بدون عارف. امل. )القاهرة: دار 3ط لوافي. نحو االن. عباس حس :انظر 255
 املرجع السابق.. يظبية سعيد السليطانظر:  256
 ..نفس املرجع 257
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تيسير النحو، ومنها ما قدم الفكرة  ة عالم معين فيما استعرض فكر  ا علماء اللغة العربية، ومنهابه

املفكرين للتيسير. وها هنا يود الباحث بعض  اقترحهات التي ايظر ة، ومنها ما قوم النالتيسيري

جهود قومت ي الت 2005وي سنة أسماء عبداستعراض بعض هذه البحوث املتأخرة كما فعلت 

الوصفية في تيسير النحو العربي. وفي رأيها انية موا نظرية اللسن العرب الذين استخدياللغوي بعض

 .258إلى تيسير النحو املطلوب وال توصل عليميمي والتاء العلضفالحاولة تحدث خلال في أن هذه امل

جهود ث ا الباحفيهسرد التي  2008الدراسة التي عقدها م.م. صادق فوزي دباس سنة وكذلك 

حو العربي مبتدئا نا في تجديد الأسهمو الكوفة الذين  ال سيما علماء علماء العربية في تيسير النحو

"الرد على النحاة". ومن جهودهم ظهرت التأليفات في ابه ي كتء فاضم ابنواقتراحات قادات من انت

نحو يسير التاريخ تلكتب املطولة والكتب املختصرة. هذه املقالة تتمحور في عرض ا ليشك

الذي بحث في أهمية النحو  2009ية سنة عود طواهر قام به مسما و والبحث اآلخر ه .259ودواعيه

ه التربوية. وقد تحدث عن موضع علم النحو شكالترعية ومشلا لغة العربية والعلومفي دراسة ال

وبة ه أن صعوفي نظر اللغة العربية وتأليف سليقة اللغة العربية بالرغم من صعوبته.  املهم لفهم

سير تيو من الطلبة. وعلى هذا اقترح أن أو من املدري أملواد النحوية النحو قد تحدث من طبيعة ا

منيرة عبد الدراسة التي قامت بها وكذلك . 260ر متكامالناصتلك الع تعابد من مرا النحو ال تدريس

حذف أو  دعت إلىو التي قومت بعض النظريات في تيسير النح إذ 2013سنة هللا ناصر القريجي 

في رأيها هو محاولة تبسيط مفاهيم النحو  لعرب. فالتيسيرة من القدامى اترك النظريات املوروث

سنة  ني وعبد الرزاق رحمانيإسحاق رحمابحث أيضا د وقيمه. لعت طلحاته وإصالح طرائقومص

. العربيةن بغير مشكالت النحو وطريق عالجها للطالب الناطقيفي املوضوع بالنظر إلى  2013

                                                                 
جامعة محمد -عمدةالمجلة .-تقويمدراسة و –وصفي للساني افي االتجاه ال تيسير النحو العربيدوي. اسماء عبانظر:  258

 .70-51ص  .2005 /1بوديان. العدد 
 -تربويةالفي اآلداب والعلوم . مجلة القادسية سير النحو وتجديدهبيةفي تيلعر علماء اال جهودم.م. صادق فوزي دباس. نظر: ا 259

 101-86ص . 2008 /7/ املجلد  2-1 العددان معة الكوفة.جا
لوم اللغة العربية ة الع. مجليداغوجيةبنهج وآليات إصالحية الدراسة في امليمي ير النحو التعلتيسية. ود طواهر عنظر: مسا 260

 .42-25. ص 3/2009لعدد ا. اوآدابه
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ق تدريس القواعد. فالعالج إذن ب املدرسية وطر در من عقم الكتفمشكالت النحو في رأيهما تص

 .261غير العرب املناسب للطالب النحو ة تدريسقيطر لجانبين. وقد أوصيا بإصالح هذين ا

بها كلية الدراسات اإلسالمية  تيود الباحث أن يستعرض محاولة قام البحث ففي هذا

واختلف . شكولةلعربية غير املقراءة النصوص اي تيسير النحو التعليمي لغرض حمدية فمعة املبالجا

لتيسير الواقعية ووصف ا تجربةعلى ال دمعتة إذ أن هذا البحث اهذا البحث عن الدراسات السابق

وط النحوي التعليمي منطلقا من الواقع باإلضافة إلى أن هذا السعي في تيسير النحو التعليمي مرب

 ير املشكولة. ين هو قراءة النصوص العربية غرض املعبالغ

 ةمعسات اإلسالمية بالجاوقد دفع الباحث للقيام بهده الدراسة ما يسير في كلية الدرا

لنحو التعليمي وربطها بغرض خاص وهو قراءة النصوص محاولة تيسير اج من ة ماالناملحمدي

لتي إجادتها ات اللغوية العربية الصعبة وااملهار  من احدىالعربية غير املشكولة التي يعتبرها الطلبة 

ها واجهيي تلا لصعوباتة بناء على ابهذه املحاولقد قامت هذه الكلية تاج إلي زمن غير قصير. إن تح

قراءة "في مادة  ويةقراءة صحيحة ضابطة نحلطلبة في قراءة النصوص العربية غير املشكولة ا

 .اءةاملتطلبة للقر  ضعفهم في فهم املفاهيم النحوية قراءةم في الوكان من أسباب صعوبته. "الكتب

النحوية  عدني من استيعاب القواوكما هو معلوم أن إجادة قراءة النصوص العربية ال تستغ

ة كثيرة مع أن الزمن املعد لتدريس قراءة الكتب ساعتين يا إلى ساعات دراستاج تدريسهفيح املتوفرة

هرة هذه الظا. قيقةرة حيث تكون كل محاضرة مائة درة محاضأربع عشدراسين فقط أو ما يعادل 

 النحويةللمواد  قسيإلى إلى إعادة التن دعت كلية الدراسات اإلسالمية بالجامعة املحمدية ماالنج

  ربية غير املشكولة تيسيرا للطلبة وتكييفا بالزمن املعد.نصوص العتاجة لقراءة الاملح

في رية وتجريبية ظنملا فيها من منافع  بحثهات أهمية لاذ لباحثا عتبارافي حاولة هذه املو 

هدف إن الف انه انطالقا منف .شكولةقراءة النصوص العربية غير امللغرض و التعليمي تيسير النح

 :مللموس من هذا البحث يتمحور فيما يلي ا

                                                                 
 ة للناطقين. مجلة العربيير العربيةاطقين بغللطالب الن نحو العربيالتيسير زاق رحماني. ر انظر: إسحاق رحماني وعبد ال 261

 .19-1ص .  2013ناير ي /15املية. العدد قيا العمعة إفرياج-غيرهاب
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جامعة بعة بالطلبة كلية الدراسات اإلسالمية التاالصعوبات النحوية التي يواجهها وصف  -1 

 ولة.املشك ية غيروص العرباءة النصفي قر ملحمدية ماالنج ا

ة ابعمية التال سها كلية الدراسات اإل تيسير النحو التعليمي الذي قامت ب صورة وصف -2 

 اءة النصوص العربية غير املشكولة.قر  بالجامعة املحمدية ماالنج لغرض

 

 ظري اإلطار الن

 تهعلم النحو وأهمياملبحث الول: 

املوصلة إلى العرب  استقراء كالمملستنبطة من و هو العلم املستخرج باملقاييس االنحعلم 

حيث البناء واإلعراب. وغايته  ربية منمات العلكالئتلف منها. وموضوعه معرفة أحكام أجزاءه التي ا

اب ين الصو وفائدته االحتراز من الخطأ في الكالم والتفريق بن والحديث. آاالستعانة به لفهم القر 

 . 262طأ من الكلموالخ

بنائه ي الجهود فبذل العلماء ف كبيرا عبر العصور واهتماًما  ة عنايةمن الملعلم نال هذا ا وقد

وعظيما. وصدر منهم بعد ذلك تأليفات كثيرة متنوعة في علم  ئامستقر علما ح بصأ حتىوتكوينه 

لهذا العلم هما مدرسة  شهورتينتين املنحوية مما أدت إلى ظهور املدرس اتما ظهرت اختالفك النحو

 رة. ومدرسة البص الكوفة

ربية لغة العلام أن يتعلمها طلبة عل ال شك أن علم النحو من أهم العلوم العربية التي ال بدو 

. وهو يساعد الكلمضوابط إقامة اللسان ومعرفة توصل الطلبة إلى  وسيلة نهأإذ  الشرعية لعلوموا

ن لى فهم القرآأ كما يعين عللسان من الوقوع في اللحن والخطاترز ويح ويةتكوين السليقة اللغعلى 

لم علم على تع تثح ن بعض أقوال العلماءديث فهما سليما. وقد ذكرت نجاة عبد الرحموالح

البيكندي: ))ما أحدث الناس مروءة أفضل من طلب قاله محمد بن سالم من بينها ما  ،263النحو

                                                                 
-217( ص 1983ة الرسالة. مؤسسوت: ر)بيية. الصرفمعجم املصطحات النحوية و بدي. ب اللسمير نجي انظر: محمد 262
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يوب وقول أ نه((،كامللح في الطعام ال يستغنى عالعلم  لنحو فيالنحو((، وقول الشعبي: )) ا

 ااشريف((.  سجستاني: ))تعلموا النحو فإنه جمال للوضيع وتركه هجنةال

 

 ة علم النحووبصعاني: ثلا املبحث

ليس هناك شك أن التراث النحوي من جهود العلماء املسلمين. وهي جهود محترمة ومقدرة ال 

 ج ويتقدم حتىويكتمل وينض كان ينشأ ضعيفا ثم ينمو -قية العلومبك–لنحو ينكرها أحد. بيد أن ا

 شرعية. ثم يأتية والالعربي مو علاء ومن أراد تعلم المة عالية يحتاج إليها العلماء والدبيصل إلى ق

بعد ذلك عصر تسربت في هذا العلم الصعوبات والتعقيدات إذ بالغ النحاة في بحث املواد النحوية 

لتحليل املنطقي م بإدخال اوتمتع بعضهة مطولتأليفات هم فصدر منينبغي بحثه  الا عما وتجاوزو 

كثير من الطلبة صبح علم. فأهذا ال ةسرامنه الصعوبات في د تفي التحليل مما صدر  وبالغالفلسفي 

 لم.عانوا من مشكالت وما استطاعوا االنتفاع منه لبناء السليقة اللغوية التي إليها استهدف هذا الع

  :نب اآلتيةفي الجوا ثلالنحو تتم بةمظاهر صعو بية سعيد السليطي أن ظ ذكر دوق

 نحو.لام عند وضعهم عل ملعياري اعتماد النحاة على منطق العقل ا -1

 ؤثر.ال بد له من م كل أثر أنالذين اعتبروا تأثر بعلماء الكالم ال -2

 لقواعد.افي ختالف ال ماحكات وااملقوال و المن  يركثوجود  -3

دة  الحوض في -4   .عمليةع الحياة البعيدة عن واقمماحكات عقلية مجر 

 .264عداو لقندرج تحت االتي ت عبةاملتش التفاصيلو  كثرة العوامل النحوية -5

 نجاة عبد الرحمن علي اليازجي أن مشكلة املواد النحوية تكمن فيما يلي: أتور 

 .البعيدةتعمقة و املصادر املاملبالغة الشديدة في الخذ من  -1

 املبالغة في التحليل. -2

 ل.نظرية العام املبالغة في -3

  .265اإلعراب الفرعي والتقديري  -4

 :ييلما على  صعوبات النحوولخص جياللي 

                                                                 
 .37 – 36 صاملرجع السابق. سليطي، يد السع بيةظ 264
 .264. ص رجع السابقاملليازجي. ا جاة عبد الرحمن علين 265
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 .النحويون القدامى اللهجات العربية على اختالفها في القواعد العربيةل أدخ -1

 .أو مجرورا أو ساكنامنصوبا وعا أو آخر الكلمة مرفنظرية العامل أي ما أوجب كون  -2

 .ديرل والتقالتأوي اط فياإلفر  -3

 .كثرة العلل الثواني والثوالث -4

 .266بصرة والكوفةالمدرستي  نبيها، خاصة لحات وتداخلتباين املصط -5

جعلت املواد النحوية صعبة لتعلمها وفهمها.  شتى أسبابهناك تبين أن  سابقال السردن وم

التحليل واستخدام لجمل والكلم حوض في البحث عن العلل الكامنة في الاكثرة  ومن هذه السباب

عن فهمها  عجزالتي ي تفريعاتلاو  املصطلحات والحدودرة وكثالفلسفي واملبالغة في التأويل والتقدير 

المثلة الصعبة  عراضواستاالختالفات النحوية كثرة  باإلضافة إلىالطلبة فضال عن املدرسون 

  لطلبة.حياة ا عن واقعالبعيدة 

التي سباب بعض ال أن قد أشار محمد صاري ف نحوالتعلق بتدريس لصعوبات التي توأما ا

 تعليمي أهمها :ربوي التلا املجال أزمة النحو فيساهمت في خلق 

 .وضوح الهداف من تدريسهاالقصور في فهم وظيفة القواعد وعدم  -1

 للطلبة. دةجياسبة االفتقار إلى مادة نحوية تعليمية من -2

  .ةالعربياللغة علمي الس يء ملعداد اإل  -3

 .267الفعالة ملادة النحو عقم طرائق التدريس  -4

ي النحو الذين ال يتمكنون من النحو ي مدرس تكمن ف ةييموبات التعلنا أن الصعفواضح من ه

 اب وحفظالعربي وضعفهم في التدريس الفعال، وطريقة تدريسه التي تتركز على إتقان اإلعر 

 لى عقم الكتب املدرسية.فة إربية، باإلضااللغوية الع د دون االنتفاع لبناء السليقةالقواع

 

 

                                                                 
. رسالة السوري نموذجاجمع اللغوي امل: لغوية العربية جامع الي منظور املفالعربي ير النحو تيسجياللي بوترفاس.  266 
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 . 180 ( ص2001زائر : بية )الجالعلى للغة العر 
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 ميالتعلي وحلنلعلماء في تيسير اد اجهو املبحث الثالث: 

واجهها الطلبة ظهرت جهود من علماء اللغة العربية وانطالقا من الصعوبات النحوية التي 

 ر النحو التعليمي.مى بتيسحركة تسللتخلص من تلك الصعوبات. فبدت 

أن  شوقي ضيف ية في تحديد مصطلح التيسير في علم النحو. رأىالعرب اللغة اءعلم ختلفاولقد 

. 268النحو، وإلغاء بعضها ووضع تعريفات دقيقة لبوابها العسيرةب يق أبواسنت هو إعادة تيسيرال

لقواعد على املتعلم، أي فيها ا تي تعرضالتيسير هو تبسيط الصورة الوقال التواني بن التواني إن 

ض قوانينه ي النحو ذاته، لنه علم محض، ال يعقل حذف بعال فتعليم النحو يط في كيفية التبس

التيسير هو عرض جديد ملوضوعات النحو ييسر مي فقد رأى أن خزو املمهدي  ما. وأ269عللهو 

فاهيم النحوية على أساس ناء املإعادة ب. وهو بهذا الرأي أراد 270ناشئين أخذها واستيعابها وتمثلهالل

ويب تنسيق والتبخالف عن رأي اآلخرين الذين أرادوا بإعادة الثة و لغربية الحديية اللغوية االنظر 

 املوروثة.ه دون ترك الجهود القديمة يسيقة تدر ر طح وإصال 

وعلى الرغم من اختالف التحديد والتعريف لتيسير النحو التعليمي فقد حدثت جهود 

. وفيما يلي يود الباحث سردها رسيتيأيهم عن المياسرة بر  ملجال قديما وحديثاي هذا اعلماء فال

 :271مختصرا

 :تيسيرلاجهود القدامى في 

 النحو التعليمي في صورتين هما:يسير مى في تادلقتتمثل جهود ا

أو  حيث قاموا بتأليف الكتب املختصرة امليسرةتأليف املختصرات واملنظومات النحوية،  -1

، هـ( 180لخلف الحمر )ت  نحومقدمة في ال :ظومة. ومن أمثلة هذا التأليفتب املنالك

 379للزبيدي )ت  اضحتاب الو كو ، هـ( 337ر النحاس )ت فعلبي ج وكتاب التفاحة في النحو

، هـ( 471العوامل املائة لعبد القاهر الجرجاني )ت و ، هـ( 392اللمع البن جني )ت و ، هـ(

                                                                 
 ملعارف( ص : جدار ا :هرة)القا دهيما وحديثا مع منهج تجدالتعليمي قدينحو تيسير الضيف.  شوقي 268
 ،التقنيةث العلمية و مركز البحو : )الجزائر لسانيات، مجلة ال ر ؟النحو العربي في حاجة إلى تيسي هل واتي.لتلتواتي بن اا 269

 3( ص : 2003
 15م( ص :  1986 ،2 د العربي، ط :لزائ)بيروت : دار ا توجيهلنحو العربي نقد و افي مي. خزومهدي امل 270
 ابقفاس. املرجع السبوتر  يالليانظر: ج 271
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 672مالك ) ت  بنة باللفية ال الخالصة املشهور و ، هـ( 610)ت لمطرزي النحو لاملصباح في و 

  ها.ير وغ، هـ( 723اآلجرومية البن آجروم )ت و ، هـ(

أبو العباس ابن نحو، حيث قدموا اآلراء واملقترحات. ومن هؤالء ال ل تيسيريبس مقترحات في -2

 .اإلضمارو الحذف  وةو ودعفي النحهاجم التأويل والتقدير الذي  هـ( 332والد املصري )ت 

شن كتفاء من النحو على ما يبلغ الهدف، و االالذي رأى  هـ( 384 ندلوس ي )تابن حزم ال و 

الذي  هـ( 592ابن مضاء القرطبي )ت في التعليمي. و  جدأ التدر بم ، وأوص ىلى العلةوما عهج

 .والثني والثسقاط العلل الثواوإإلغاء الحذف والتقدير  و إلى إلغاء العواملدعا 

 

 النحوجهود املحدثين في سبيل تيسير 

 اليتين:صورتين تحدثين في تيسير النحو التعليمي تتمثل أيضا في هود املوأما ج

حيث قاموا بتبسيط املواد النحوية وانتقاء املواد املحتاجة لدراسة  ،امليسرة تبتأليف الك -1

لرفاعة  ة العربيةيب اللغية لتقر ة املكتبتحفاللغة وما إلى ذلك. ومن هذه التاليفات 

ارم النحو الواضح لعلي ج، و خ مصطفى الغاليينيالعربية للشيجامع الدروس ، و الطهطاوي 

 ، وغيرها.اجحيالر لعبده  ي و نحالتطبيق ال، و فى أمينومصط

. لقد قام بعض علماء اللغة العربية بتقديم اآلراء في مجال تيسير النحو آراء حول التيسير -2

حيث انتقد نظرية  إحياء النحو في كتابهمصطفى إبراهيم علماء ؤالء ال. ومن هالتعليمي

 كما رأى أن املفرد يادضم املنو  نائب الفاعلاملبتدأ والفاعل و التوحيد بين ورأى بالعامل 

انتخب حيث  النحو الوافي كتابه عباس حسن من خالل. و 272الفتحة ليست عالمة إعراب

رائق االستعانة بطامليسر و  العناية باإلعرابو و ول النحاية بأصالعنو  اآلراء النحوية امليسرة

 والدراسات.اليحوث  من خالل الكثيرون وعلماء اللغة العربية اآلخرى  .273التدريس

 

 

 

                                                                 
 (.9219ة: دار املعارف، )القاهر  2. ط إحياء النحومل في: إبراهيم مصطفى. كايه الأانظر ر  272
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 ثية البحجهمن

موافقا بأهداف البحث لوصف ظاهرة  استخدم الباحث مدخل البحث النوعي في هذا البحث

ة. وبعد أن استخدم أساليب املالحظة واملقابلوبة ت املطللجمع البيانا و ما وصفا دقيقا.

ي ملايلز وهوبارمان الباحث بتحليلها مستخدما اسلوب التحليل التفاعلت البيانات قام اجتمع

وأما تقويم صدق البيانات انات أوال ثم عرضها وتفسيرها أخيرا. يص البحث بتقليسار البا يثح

ا من ث قام بتقييم البيانات التي نالهر حيواملصد فاستخدم الباحث أسلوب تثليث الطريقة

  خرى، وما نالها من مصدر بما نالها من مصدر آخر.الها من طريقة أطريقة بما ن

 

 اهتشقومنانتائج البحث  

  يود الباحث استعراض نتائج بحثه كما يلي: اف البحث السابقةبأهد ووفقا

ة مية التابعة بالجامعة املحمدياإلسال  لدراساتاالصعوبات النحوية التي يواجها طلبة كلية  ▪

 .ربية غير املشكولةنصوص العماالنج في قراءة ال

في الجامعة املحمدية  ميةاإلسال  تااس بد لطلبة كلية الدر من املهارات اللغوية العربية التي ال

. اعيةو ماالنج إجادتها هي قراءة النصوص العربية غير املشكولة قراءة صجيجة ضابطة نحوية و 

لشرعية لن كثيرا من مصادرها العلوم ا في دراسة يد أن يتعمقلك لن هذه املهارة مهمة جدا ملن ير ذو 

الستيعاب  ع الطلبة فهم تلك املصادريها يستطتدجاويرجى بإ. ر املشكولةمكتوبة باللغة العربية غي

كولة ير املشعربية غلولجل ذلك توجد مادة خاصة لقراءة فهم النصوص ا. العلوم الشرعية جيدين

الثالثة والرابعة بعد ما تعلموا اللغة  ملادة في املرحلتيتعلم الطلبة هذه ا". قراءة الكتب"مادة بتسمي 

لى تمكين الطلبة من قراءة وفهم النصوص العربية ادة إهذه امل فدهتو . ة سنة واحدة مكثفةالعربي

 .غير املشكولة قراءة صحيحة ضابطة نحوية

لنصوص دوا صعوبة في قراءة ابة عانوا من هذه املادة إذ وجمن الطلكثيرا  املؤسف أنومن 

ا يمة وال سيبعر وضعفهم في القواعد الوذلك لنقصان املفردات التي ملكوها . عربية غير املشكولةال

 واملفردات والقواعد النحوية شيئان مهمان الزمان لقراءة وفهم النصوص العربية. القواعد النحوية

لنصوص بينما معنى كل كلمات في ام فهو ملفردات تساعد الطلبة على قراءة اف. كولةغير املش

في  ببعضها تالملجملة وعالقة بعض الكد النحوية تفهم الطلبة وظائف كل الكلمات في االقواع
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على وضع الشكل الصحيح ومن ناحية القراءة الضابطة النحوية فاملفردات تساعد . جملةين التكو 

 الكلمات كلشكل الصحيح لواخر القواعد النحوية تساعد على وضع الما بينمات أحرف الكللكل 

 .ووجود ما يؤثرهاالنحوية في الجملة حسب وظائفها 

. القواميس أو املعاجم ثم حفظها في الصدور  ىرجوع إلجها بالال ع ي املفردات يسهلكلة فواملش

القواعد وقد ذكر سابقا أن . تعلمهااستها و ك إال بدر وأما املشكلة في القواعد النحوية فال سبيل لذل

راب لعربية غير املشكولة وذلك لن اللغة العربية لغة اإلعة النصوص اجدا لقراء نحوية مهمةال

النحوية في الجملة كوظيفة الفاعل واملبتدأ  وظائفهاربوط بلجملة مات في امللكحيث يكون إعراب ا

 .كواإلضافة للمجرور وما إلى ذل للمنصوبوالظرف ه والحال والخبر للمرفوع ووظيفة املفعول ب

ا بسيطا لن باب القواعد النحوية واسع وضحم مم لوظائف النحوية ليسوالتعرف على هذه ا

 .وتطبيقها في قراءة النصوص العربية غير املشكولةابها ي استيعصعوبة فلان يجعل الطلبة يواجهو 

. ية غير املشكولة متنوعةص العربة النصو الطلبة في قراءوالصعوبة النحوية التي واجهها 

لم ومنهم من  التفريق بين الفعل واالسم والحرف، استطاع جملة حتى ماهم أجزاء اللم يفمن  منهم

ومنهم من لم يعرف أنواع الحرف املؤثرة  املركب،ين بو ها بين قيفر تلاربية و علا يفهم مفهوم الجملة

وقد . 274ية في الجملة وعالمات إعرابهات النحو الكلما يفهم وظائفلم  لالسم أو الفعل، ومنهم من

ت ولة فأجابهم النحوية في قراءة النصوص العربية غير املشكض الطلبة عن صعوبتسأل الباحث بع

وقالت أنيسة إن  ،تحديد وظائف الكلمات في الجملةالنحوية هي ا وبتهن صعي أتر ياوايان سوغ

ة أنواع وقال أندي إنه واجه الصعوبة في معرف ،لجملةالتفريق بين أجزاء اصعوبتها النحوية هي 

لنحوية هي تحديد ل فيصل إن صعوبته اعلى االسم أو عليهما معا، وقا رة على الفعل أوالحرف املؤث

وأجابت فوتري أن صعوبتها النحوية هي قراءة املصادر، وأشار أغوس  ،كلماتال نمعرب وامل نيبامل

  .275ملؤولالصعوبة في املصدر اأنه واجه 

ءة النصوص لنحوية في قراأل عن صعوبة الطلبة اوعندما قابل الباحث مدرس املادة وس

ة ومفهوم املركب يبمة العر لكالصعوبة في فهم مفهوم  غير املشكولة، قال إن الطلبة لهمالعربية 

م يفرق بين الفعل واالسبعض الطلبة لم يستطع أن مثال في فهم مفهوم الكلمة . ومفهوم الجملة
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معا كأحرف الجار  و كليهماثرة لالسم أو الفعل أهم لم يفهم أنواع الحرف املؤ ف، وبعضوالحر 

يعرف  من لم مر، ومنهدصمل، ومنهم من لم يفهم اوأدوات النصب وأدوات الجزم وأحرف العطف

ق بين املركب النعتي بعض الطلبة لم يستطع أن يفر م املركب و فهموفي . ع وما إلى ذلكأنواع الجم

ف واملعطوف وما إلى بين العطن النعت واملنعوت أو ي، وبعضهم لم يعرف العالقة بياإلضاف واملركب

لية ة الفعالجمل ااسية همسال لم يفهم نوعي الجملة ذلك. وفي مفهوم الجملة من الطلبة من 

ومنهم من لم يعرف  ةة االسمية، ومنهم من لم يفهم العناصر الساسية املكونة للجملوالجمل

 .276وما إلى ذلك بهالكل الكلمات في الجملة وإعرا النحويةلوظائف ا

وص العربية غير الصعوبات النحوية التي واجهها الطلبة في قراءة النص ا لخصت هذهإذو  

 :ا يليمكالتضحت  ةولاملشك

 اللوحة الولى

 كلية الدراسات اإلسالمية بالجامعة املحمدية ماالنج ة الصعوبة النحوية لدى طلب

 لعربية غير املشكولةلنصوص اقراءة افي 

 لصعوبةتفاصيل ا الصعوبة ضعمو  الرقم

ل عدم القدرة على التفريق بين أجزاء الجملة من فع • الكلمة 1

 فر واسم وح

 ادرصاملصيغ  يفم عدم الفه •

 عدم الفهم في أنواع الجمع •

أنواع الحروف املؤثرة على االسم أو عدم الفهم في  •

 الفعل أو كليهما

 ل وإعرابهاء الفعم في بنعدم الفه •

  لفعل املزيدعدم الفهم في صيغ ا •

 عدم القدرة على التفريق بين املركب والجملة • كبر امل 2

 بركوامل يتنعب اللتفريق بين املركعدم القدرة على ا •

 إلضافيا

 العطف واملعطوفعدم الفهم في العالقة بين  •

 عدم الفهم في العالقة بين النعت واملنعوت •

  قة بين التوكيد واملؤكدقة العالي العالعدم الفهم ف •
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 نوعي الجملة عدم الفهم في • الجملة 3

 عدم الفهم في العناصر الساسية املكونة للجملة •

 لبناءاو ب في عالمة اإلعرالفهم عدم ا •

 م الفهم في العناصر املكملة للجملةدع •

عدم الفهم في العالقة بين العناصر الساسية املكونة  •

 للجملة

  

االنج ية ممية بالجامعة املحمدفي كلية الدراسات اإلسال طلبة ة أن اله اللوحهذ دلت

النحو  لموا بدقائق عم لو توجهوما باله في فهم أساسية املواد النحوية واجهوا الصعوبات

ل أهمية تيسير النحو التعليمي للطلبة ال سيما ر بالتحليل الفلسفي. هذا من دالئأثتامل

 الناطقين بغير العربية.

  

ة في كلية ة غير املشكولقراءة النصوص العربيحاولة تيسير النحو التعليمي لغرض ة مصور  ▪

 دية ماالنجالدراسات اإلسالمية التابعة بالجامعة املحم

لعربية غير املشكولة سعت واجهها الطلبة في قراءة النصوص ا يتوبات العصالبناء على 

من تلك الصعوبات تيسيرا للتخلص ماالنج ة يكلية الدراسات اإلسالمية بالجامعة املحمد

" قراءة الكتب"وقد كلفت مدرس مادة . ر املشكولةلعربية غية في قراءة النصوص اللطلب

لساسية لى فهم القواعد النحوية اع ةد الطلبعايسالسهل ما  وب التدريسلتصميم أسل

 .املحتاجة لقراءة النصوص العربية غير املشكولة

عليمي لقراءة بتيسير النحو الت" قراءة الكتب"مادة ن مدرس أبو أحمدي. وقد قام د

ى صعوبات أقيمت بناء علشرح أن هذه املحاولة  في هذاو. عربية غير املشكولةال صوصالن

 سارت على املبادئلة. وعلى هذا النصوص العربيى غير املشكو  ةفي قراء ةويبة النحالطل

 :277اآلتية

 .كمنطلق للتيسير طلبةجهها الالصعوبة النحوية التي وا استخدام -1

 .اءة النصوص العربية غير املشكولةلقر  الوظيفيةاد النحوية انتقاء املو  -2
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 .تبسيط املفاهيم النحوية -3

 ضبية غير املشكولة افتر نصوص العر اءة الفي قر  ةالنحوي ةبطلوانطالقا من صعوبة ال

الجمل  في فهم دالطلبةوظيفية تساع نحوية اموادهناك أن " قراءة الكتب"مدرس مادة 

وفي نظره أن هذه . ية غير املشكولةصوص العربيسهلهم في قراءة النالعربية وعناصرها مما 

  :278املواد تتكون مما يلي

هذه املادة مهمة لنها ترشد الطلبة على فهم . فر حواسم و  لعف أجزاء الجملة من -1

لعربية هما لجملة انوعي ا طلبة إلى فهمى كما أنها ترشد الاملفاهيم النحوية الخر 

 .السميةالجملة الفعلية وا

دة املاهذه . يث الزمن وهي الفعل املاض ي والفعل املضارع زفعل المرفعل من حأنواع ال -2

 .جملةاللقه بعتالفعل و  مفههي الساس في 

ي املحور الساس ي فهذه املادة مهمة لن االسماء املعربة هي . املبني واملعرب من االسم -3

 .اباإلعر 

أدوات النصب وأدوات لعطف و ي أحرف الجر وأحرف االحرف املؤثرة في اإلعراب وه -4

 .عرابإل ثير في اأت ذه الحرف ملا لها منال بد للطلبة من فهم ه. الجزم، إن وأخواتها

بدلي واملركب كبات وهي املركب اإلضافي واملركب النعتي واملركب التوكيدي واملركب ال املر -5

ن عنصري يوع هو فهم العالقة بأهم ش يء في هذا املوض. وصوليركب املطفي واملالع

 .بعض املركبات أساسا هو التوابع. املركب وإعرابهما

هذه مهمة للطلبة لن . وإعرابهما اسيةسا ال هر ة وعناصيمسعلية والجملة اال ة الفالجمل -6

وعة من مجم ص يتكون قراءة النصوص إذ أن النهذا املوضوع هو نقطة االنطالق في 

 .الجمل املتنوعة

لة على أساس الفعل و تمديد الجملة على أساس تمديد الجمويتكون من . لةالجم تمديد -7

 اوالفضلة كأساس التحليل لنه هسند إليملوااملسند نظرية  تتخداموهنا اس. االسم

 .سر اإلعرابتبسط طريقة التحليل وتي
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ولة اءة النصوص العربية غير املشكفية لقر ة الوظيراض صممت املواد النحويمن هذا االفت

 :على الشكل اآلتي

 الجدول الثاني

 ر املشكولةقراءة النصوص العربية غيغرض تصميم املواد النحوية ل

 ية التابعة بالجامعة املحمدية ماالنجمال ات اإلسسادر في كلية ال

 عناصر املوضوع املوضوع الرقم

 ، فعل المراملضارعالفعل  الفعل املاض ي، ▪ مفهوم الكلمة  1

 سم املعرباإلسم املبني واال  ▪

 رابهاالخاص إعالسماء  ▪

 الحرف املؤثرة في اإلعراب ▪

، دييككب التو ر املب اإلضافي، عتي، املركاملركب الن ▪ مفهوم املركب 2

 املركب البدلي، املركب املوصولي

 وإعرابهماالعالقة بين عنصري املركب  ▪

 االسميةالجملة فعلية و الجملة ال ▪ مفهوم الجملة 3

 الجملة وإعرابهاالعناصر الساسية في  ▪

 الجملة على أساس االسميد تمد ▪

 تمديد الجملة على أساس الفعل ▪

سند ملاو  ة املسندعلى أساس نظريتحليل الجملة  ▪

 .ه والفضلةيإل

 التدريبات في قراءة الجمل ▪ تطبيق القراءة 4

 التدريبات في قراءة النصوص ▪

 

ما لتحليل على أساس م ايقو حيث للتحليل تخدم املنهج الوصفي سا عليميالت ستوى املوفي 

على  ينمبيمكن تحليله على أنه  الذيكلمات املكونة للجملة بناء وإعرابا، مثل املثنى هو ظاهر في ال

المر على أنه مبني على الفتح إذا اتصل كر السالم على أنه مبني على الفتح وفعل ع املذر وجمسكال

وما أشبه  و الجماعةى الضم إذا اتصل بوار إذا اتصل بياء املخاطبة وعللى الكسثنين وعبألف اال

يل التحل ط، لتبسيكلذ ي في التحليل. أضف إلىفال يستخدم اإلعراب التقديري واإلعراب املحل ذلك.

 .ملسند إليه والفضلة في تحليل عناصر الجملةم نظرية املسند واووضع عالمة اإلعراب استخد
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إن  دائمان وهما مرفوعان جملة إال بهماكون اليه يسميان بعمدة الجملة فال تسند إلسند واملفامل

قعت بعد إذا و  بة إالو صنم لجملة تسمى فضلة وتكون والسماء الخرى التي تكمل ا. كانا من االسم

ل واملركب في هذا التحليل يعامل كوحدة تحل مح. ورةحرف الجر أو تكون مضافا إليه فتكون مجر 

  .279دةة الواحالكلم

ليمي الذي قامت به كلية الدراسات اإلسالمية تعح أن تيسير النحو البهذا السرد السريع اتض

 :يج يكون على الشكل اآلتبالجامعة املحمدية ماالن

الوظيفية املحتاجة لقراءة النحوية تنسيق املواد النحوية حيث اختيرت املواد  إعادة -1

 .كولةالنصوص العربية غير املش

سماء حيث من منصوبات ال تكون مكمالت الجملة تبسيط املواد ال سيما املواد التي  -2

 .تجمع كمجموعة من الفضلة

وهذه النظرية أساسا . ليلالتحفي  ةضلوالفسند واملسند إليه استخدام نظرية امل -3

 .مستخدمة في علم البالغة

. ي وال اإلعراب املحليالتقدير إلعراب استخدام املنهج الوصفي في التحليل فال يستخدم ا -4

 .اهر في الكتابةيعرب كما هو ظعناصر الجملة صر من فكل عن

 .لةمجللد من العناصر املكونة إعمال املركب كوحدة تحل محل عنصر واح -5

ذه صورة محاولة تيسير النحو التعليمي التي جرت في كلية الدراسات اإلسالمية بالجامعة  يهها 

 نج.املحمدية ماال 

 الخاتمة

 يلي: اناقشتها استخلص الباحث موبعد استعراض البيانات وم

 املحمديةمية بالجامعة ي واجهها طلبة كلية الدراسات اإلسال تأن الصعوبات النحوية ال -1

كب والجملة وهي مواد عة مصدها من عدم الفهم في مفاهيم الكلمة واملر و نج متنال ام

 اسة علم النحو.أساسية في در 

حمدية ماالنج عة املدراسات اإلسالمية بالجامنحو التعليمي الذي قامت به اليسير الأن ت -2

علم  يةخدمت نظر إذ استلتحليل تبسيط اسارت على شكل إعادة تنسيق املواد النحوية و 
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منطلقة من الصعوبات التي واجهها الطلبة في غة في تحليل الجملة. وسارت هذه املحاولة البال 

 .املشكولةية غير ص العربقراءة النصو 

 قائمة املراجع

 (السنة، بدون مكتبة لسان العرببيروت: . )1جزء  الخصائص أبي الفتح عثمان. ،بن جنىا

لغوية العربية : املجمع اللغوي السوري ال جامعملامنظور  يفي تيسير النحو العربلي. جيال ،بوترفاس

 (2014)الجزائر : جامعة أبي بكر بلقايد.  .اجستيررسالة منموذجا. 

مجلة اللسانيات، )الجزائر : مركز  تيسير ؟ هل النحو العربي في حاجة إلىبن التواتي.  ،التواتي

 ( 2003 ،البحوث العلمية والتقنية

 سنة(ال)القاهرة: دار املعارف. بدون  .3ط في. الوا حو النعباس.  ،حسن

. مجلة القادسية في اآلداب لعربيةفي تيسير النحو وتجديدهعلماء اجهود الم.م. صادق فوزي. دباس، 

 . 2008 /7/ املجلد  2-1ددان وفة. العجامعة الك -والعلوم التربوية

. مجلة ر العربيةبغيين طقناطالب الللي تيسير النحو العربني. وعبد الرزاق رحما ،إسحاقرحماني، 

 .  2013يناير  /15عدد ية. الا العاملجامعة إفريقي-العربية للناطقين بغيرها

)القاهرة: الدار املصرية  ديثةتدريس النحو العربي في ضوء االتجاهات الح .بية سعيدظي، السليط

 ( 2002اللبنانية، 

ة الوطنية الحامة، النحو، املكتبر سيتيندوة  لامأع أم ضرورة ؟. نحو موضةتيسير ال. حمدم ،صاري 

 (.2001زائر : ية )الجة العربمنشورات املجلس العلى للغ
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Abstract: Research on the living Qur'an discusses the tradition or practice of al-Qur'an reading t hat  w as 

born from communal practices which showed the social perception of certain communities towards the 
Qur’an. In this case, that is Al-Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School Parung Bogor. For all 

students are required to follow the activities of reading surah se lection to be conducted every Friday.  A  
reading the selected surah is a weekly activity. The selected surah that is read among them is al-Kahf, 

surah Ar-Rahhmân, and surah as-Sajadah. 

In the study of the living Qur'an, the discussion focused on how the tradition of reading the selected surah 

and what is the meaning of the tradition of reading the selected surah for all students and familie s o f A l-

Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School. 

The results of this research are that the traditional recitation of the surah is held every Friday the ac t ivit y 

began with the recitation of the Surah Al-Fatitah by way of tawassul with the aim of getting blessings, 

feeling calm, being a grateful person, especially so that the students will be more eager to  ge t  c lose r t o  

God and get abundant sustenance. This is evidenced by the rapid development of entrepreneursh ip which 

is managed directly by Yayayasan al-Ashriyyah Nurul Iman students.  

 

Keywords: living Qur'an, tradition, sûrah, al-Kahf, ar-Rahmân, as-Sajadah 

 

Introduction 

Along with the times, a study of the Qur'an and al-Hadith underwent the development 

of the study area. From text studies to socio-cultural studies, which make society an 

object. This study is called the term "living Qur'an" and "living Hadith". Simply "living 

Qur'an" can be interpreted as a symptom that appears in the community in the form of 

behavior and response as the meaning of the values of the Qur'an.280 

According to M. Mansur the living Qur'an s originates from the phenomenon of 

the Qur'an in Everyday Life, which is nothing but "the meaning and function of the 

Qur'an which is truly understood and experienced by Muslim communities.281 In other 

words the practice of functioning of the Qur'an in practical life, beyond the textual 

conditions. While Muhammad Yusuf explained that social response (reality) to the 

                                                                 
280 M. Alfatih Suryadilaga, Living Hadis dalam Kerangka Dasar Keilmuan UIN Sunan Kalijaga, 

Http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/article/download/1516/pdf, di akses pada tanggal 12 Dese mbe r 

2015 
281 Muhammad Mansur, Dkk, Living Qur’an dalam Lintasan Sejarah Studi Al-Qur’an, dalam Metodologi 

Penelitian Living Qur’an dan Hadis, Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: TH Press, 2007), cet. 1, h. 5. 

mailto:siti.subaidah12@mhs.uinjkt.ac.id
mailto:dsaepuloh@unis.ac.id
mailto:kusmana@uinjkt.ac.id
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/article/download/1516/pdf
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Qur'an can be said to be Living Qur'an, whether the Qur'an is viewed by the 

community from science in a non-sacred region or as a guide that is of sacred value.282 

This opinion is not much different from the opinion of Abdul Mustaqim. He said 

the living study of the Qur'an has three important meanings. First, giving a significant 

contribution to the development of the object area of the study of the Qur'an, where 

interpretation can be meaningful as the response of the community inspired by the 

presence of the Qur'an. Second, the interests of da'wah and community empowerment 

are more maximal and appropriate in appreciating the Qur'an. Third, it gives a new 

paradigm for the development of the contemporary Qur'an study, so the al-Qur'an 

study does not only focus on the text area.283 

The practice of treating the Qur'an,284 letters or certain verses in the Qur'an for 

the practical life of the Ummah has occurred in the early days of Islam, namely in the 

time of the Prophet. In its history, the Prophet Muhammad and his Companions have 

once practiced ruqyah. namely treating himself and also other people who are 

suffering from pain by reading certain verses in the Qur'an.285  Among them when the 

Prophet had read Surat al-Mu‘awwidatain, namely Surat al-Falaq and al-Nās when he 

was sick before his death.286 

From the history of the hadith above shows that the practice of interaction with 

Muslims with the Qur'an, even from the early days of Islam, where the Prophet 

Muhammad was still present in the midst of the people, was not limited to 

understanding the text, but had touched the same aspects once out of text. From a 

number of practices of the interaction of early Muslims, it can be understood if later 

developing an understanding in the community about fadilah and the benefits and the 

virtues of certain letters or verses in the Qur'an as medicine in the real sense, namely 

to cure physical ailments.  

                                                                 
282 Muhammad Yusuf, Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Qur’an, dalam Metodologi 

Penelitian Living Qur’an dan Hadis, Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: TH Press, 2007), h. 36-37. 
283 Abdul Mustaqim, Living Qur’an dalam Lintasan Sejarah Studi Al-Qur’an, dalam Metodologi Penelitian 

Living Qur’an dan Hadis, Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: TH Press, 2007), h. 68-70. 
284 Ibnu al-Mandū dalam Lisān al-‘Arab menjelaskan bahwa ruqyah adalah jampi-jampi yang digunakan 

seseorang untuk mengobati sakit seperti demam, lemas dan berbagai macam penyakit  lainnya. Ibnu 

Mandūr, Lisān al-‘Arab, Bab raqā, dalam CD RoM Maktabah as-Syāmilah al-Isdār as-Sāni, t.t.. 
285 Didi Junaedi, Living Qur’an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur’an, dalam Makalah 

Seminar Tahunan Qur’an and Hadith Academic Society (UIN Jakarta: 2015), h. 7. 
286 Listed in the authentic hadith narrated by Imam al-Bukhari which reads: 

عليه  لى هللان النبي صعنها : ا عا ئشة رض ي هللاري عن عروة عن الزهمعمرعن شام عن رنا هحدثني إبراهيم بن موس ى اخب

تها فسألت نفسه لبرك يدعليه بهن وامسح بعوذات فلما ثقل كنت انفث ملرض الذي مات فيه باملسه في اى نفينفث عل وسلم كان

 ى يديه ثم يمسح بهما وجهه.لعن ينفث ف ينفث؟ قال كالزهري كيا

Hadīs Riwayat Bukhārī, Sahīh a-Bukhārī, Bab al-Raqā bil Qur’ān, dalam CD RoM Maktabah asy-

Syāmilah al-Isdār as-Sanī, t.t. 
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Besides some of these functions, the Qur'an is also not rarely used by the 

community to be a solution to economic problems,287  namely as a tool to facilitate the 

coming of sustenance. We have often encountered many phenomena that occur 

everyday in our society, that there are sūrah-sūrah or certain verses in the Qur'an 

which are believed to provoke sustenance, bring glory and blessings to those who read 

it. This kind of belief, namely reading the Qur'an at a certain time will eventually give 

birth to a tradition of reading certain s tertenturah-sûrh. It is done personally by 

individuals in the community, even collectively. In this case, those who are used to 

enforcing these provisions are boarders or foundations. enforcing the provisions in the 

form of rituals for reciting certain sūrah-sūrah in the Koran is the al-Ashriyyah Nurul 

Iman Islamic Boarding School Warujaya Parung Bogor. 

The tradition of reading sūrah al-Kahf, ar-Rahman, and as-Sajadah is a daily 

activity carried out routinely after performing Subuh prayers in congregation. Surrah-

sūrah is read and becomes a routine activity including sūrahal-Mulk, sūrahal-Fātihah, 

sūrah Quraiṣy, sūrah al-Kahf, sūrah Yāsin, sūrah as-Sajadah and sūrah al-Wāqi'ah. 

However, in this study the author only limited the study of sūrah al-Kahf, ar-Rahman, 

and as-Sajadah. The recitation of sūrah al-Kahf, ar-Rahman, and as-Sajadah was 

carried out every day before carrying out the Juma'at prayer for male students and 

before the dzuhur prayer on Friday for female santri and carried out in congregation 

led by imam salat. 

In a written history in the book Khazīnah al-Asrār, it is stated that in sūrah al-

Wāqi‘ah there is a great asthma of Allah and has virtue that will bring a lot of 

sustenance and will not be overwritten by evil if read 14 times after Asr prayer.288  In a 

history it is also mentioned that anyone who reads the last three verses of Sūrah al-

Haṣyr in the morning three times, then Allah will send 70,000 (seventy thousand) 

angels and ask forgiveness for him until the evening.289  

In another narration also mentioned some of the virtues of sûrah al-Kahf, among 

them are to be rewarded and illuminated by the light of goodness.290 

                                                                 
287 Didi Junaedi, Living Qur’an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur’an, dalam Makalah 

Seminar Tahunan Qur’an and Hadith Academic Soc iety (UIN Jakarta: 2015), h. 

288 Sayyid Muhammad Naqi al-Nazili, Khazīnat al-Asrār (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 169. 
  289reads:922 which 2 Tirmidhi number-in the hadith narrated by alListed  
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According to Muhammad A‘yun the routine activities of reading sūrah al-Kahf, ar-

Rahman, and as-Sajadah already existed and began since the early days of the al-

Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School Foundation (in 1998) every day before 

Friday Prayers. The activity of reciting sūrah al-Kahf continues to be preserved to this 

day and is followed by all santri, the sūrah is also recommended to be read before 

going to bed beside sūrah al-Mulk.291 

Departing from this phenomenon, the author is interested in researching and 

reviewing the model of this activity with the title Living Quran: Tradition of Reading Al-

Kahf, Ar-Rahman, and As-Sajadah at Al-Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School, 

Waru Jaya Parung Bogor. Because this routine activity has taken place from the 

beginning of the establishment of the al-Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School 

and until now it is still carried out routinely by all students. For the author, this 

phenomenon is interesting to study and examine as an alternative model for a social 

community and educational institutions to always interact and interact with the Qur'an. 

Because from the research while the writer at the al-Ashriyyah Nurul Iman Islamic 

Boarding School reading sūrah al-Kahf is believed to be able to get forgiveness for all 

his sins by Allah, sūrah is also believed to protect its readers from Jin disorders, a 

medicine for various diseases, and always get guard from God and are believed to be 

able to invoke the prayers of their readers.292 

 

Problem Statement 

From the background of the problem above, the writer will formulate the problem 

as follows: 

1. What is the tradition of reading sūrah al-Kahf, ar-Rahman, and as-Sajadah at 

the al-Ashriyyah Nurul Iman Foundation Islamic Boarding School Bogor? 

2. What is the meaning of the tradition of reading sūrah al-Kahf, ar-Rahman, and 

as-Sajadah at the al-Ashriyyah Nurul Iman Foundation Bogor Islamic Boarding 

School for the perpetrators? 

 

Theoritical review 

Reading the Qur’an 
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In the Qur'an, the command to read uses 3 words, namely: iqra 'or faqra'u 

(Qira'ah) repeated 87 times and spreads into 41 suras of the Qur'an,293 ' utlu (tilawah) 

repeats as many as 64 times294 and warattil (tartil) are only repeated twice in the 

Qur'an.295 

According to Ziad Khaled Moh al-Daghameen tilawah (reading) it was not just 

reading but following the instructions and rules of the scriptures. In addition, it also 

implies the practice of the content of the holy verses of the Qur'an in the context of 

interacting with Allah, humans and other creatures. In this context, tilawah must be 

able to provide spiritual discourse so that the reader's heart seems to be guided in 

obedience and obedience to the rules of Allah.296  

While Imam al-Ghazali argues that the meaning of tilawah is actually reading the 

Qur'an by combining oral, intellect and heart roles. The oral role is to read al-Qur'an in 

tartil and shahih (true) by paying attention to tajweed and fulfilling the letters' rights in 

the form of character and wisdom. While the role of reason seeks to understand the 

meaning of verses that are read in full tadabbur. And, the role of the heart to 

appreciate the tones of the Qur'an, take lessons (itti'azh), and cause a briefing in the 

heart.297 

 

History 

There are many traditions which narrate about the decline of the Qur'an with 

seven letters. Subhi as-Salih considers the clearest hadith is the hadith narrated by 

Bukhari and Muslim below.298 From some of the traditions delivered by the Prophet it is 

impossible not to have a meaning,299 both from the words "ahruf" and the word 

"seven" itself. The definition of the word "harf" (plural: ahruf) has been widely 

discussed by several experts. Etymologically, harf means the last edge / end of 

something.  

Sometimes it means the side, direction, or aspect of something. Another meaning 

is the alphabet (alphabet), because it is the limit of the breaking of the sound or the 

                                                                 
293 Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim, (Dar al-Kutub al-

Misriyyah, 1364), h. 539-540. 
 

295 Subhan Nur, Energi Ilahi Tilawah, (Jakarta: Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2012), h. 1. 

296 Ziad Khaleed al-Daghameen, Al-Qur’an: Between The Horizon Of Reading, dalam Journal Of Sharia 

and Islamic Studies, Vol. 14, (1999), h. 37. 
297 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Ihya’’Ulum al-Din, (Beirut, Dar al-Ma’rifah, 505), 

Juz 1, h. 272. 
298 Subhi as-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur’an. Penerjemah Tim Pustaka Firdaus, Cet. IV, 

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 119. 
299 Manna’ Khalil al-Qattan, Mabahits fi Ulum al-Qur’an, (Beirut: Mansyurat al-‘Ashr al-Hadits, 1937), h. 

157-158. 
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end / end of the letter.300 Whereas the meaning of the word "seven" is interpreted 

literally, namely as a number with clear boundaries. There is also a meaning in 

meaning, that the number "seven" is not a number in the real sense, but for the 

purpose of making it easy, not making it difficult, and giving freedom. The word 

"seven" only shows the meaning of a large number in unit numbers. 

So, the difference between sab'atu ahruf and qira'ah sab'ah namely: qira'ah 

sab'ah is qira'at which is narrated by Imam seven (Imam Nafi, Ibn Kathir, Abu Amr, 

Ibn 'Amir,' Ashim, Hamzah and Kisa'i), while sab'atu ahruf are seven forms of reading 

that were read by the Angel Gabriel to the Prophet Muhammad.301 

 

 

Relationship to the Tradition of Reading the Koran with Other Activities. 

Qiraat Sab’ah 

As the author explained at the beginning of chapter three-point A related to the 

reading history of the Qur'an that qira'at basically ranks first in the disciplines of the 

Qur'anic sciences because it has relevance to the pronunciation of the Qur'an. Besides 

that, pre-Islamic Arabs were also known as a nation that had a plurality of lahars 

(dialects).302 

 

a. Musabaqah Tilawah Qur’an Competition 

 The tradition of beautifying the recitation of the Qur'an, with its sweet voice 

and extending its reading has been practiced since the time of the Prophet.303 Even the 

Prophet ordered to decorate the recitation of the Qur'an with sweet voices and to 

recite his reading.304 The Companions of the Prophet at that time practiced Al-Qur'an 

reading art as a form of worship and to better understand the message and the 

                                                                 
300 Sya’ban Muhammad Ismai’il, Mengenal Qira`at Al-Qur ‘an. Penerjemah Agil Husain al-Munawar, 

dkk., Cet. I, (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993), h. 37-38. 
301 Anshori, Ulum al-Qur’an: Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), h. 148. 
302 Muhamad Ali Mustofa Kamal al-Hafidz, Epistemologi Qira’at Al-Qur’an, (Yogyakarta: Deepublish, 

2012), h. 47. 
303 M. Nashiruddin Al-Albani, Sifat Shalat Nabi, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 314. 
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al-‘Arabi, 261 H), h. 545. 
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meanings contained in the verses of the Qur'an.305 In addition, this tradition is carried 

out by the Companions as a form of obedience with the sunnah and the advice that 

has been taught by the Prophet.306 

 MTQ starts from the establishment of Jam'iyyatul Qurra wal-Huffazh 

(association of reading art lovers and memorizers of the Qur'an) by the great ulama, 

penghafal al-Qur'an K.H. A. Wahid Hasyim in 1951.307 The organization established by 

the 3rd Minister of Religion was hereinafter abbreviated as JQH and was an 

autonomous body from the management of the large Nahdlatul Ulama. This 

organization is the forerunner to the realization of MTQ Nationally, which is currently a 

routine activity organized by the Institute for the Development of Qur'an Recitations 

(LPTQ) based on the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia 

and Minister of Home Affairs No. 19-1977 / 151-1977, which begins from MTQ 

between Islamic boarding schools throughout Indonesia in order to welcome the 1964 

Asian-African Islamic Conference (KIAA) in Bandung. Then it was officially designated 

the National MTQ by the government in 1968 to the present.308 

 

Tradition Of Reading Al-Quran in Yayasan AL-Ashriyyah Nurul Iman 

Reading is one way to read fast and precisely, not only to get the main ideas, 

while the techniques used are reading and skimming.309 Reading is an activity or 

cognitive process that seeks to find various information contained in writing.310 Reading 

is not an easy learning activity. Many factors can influence children's success in 

reading.311 In general, these factors can be identified as such as teacher, students, 

environmental conditions, subject matter, and techniques for learning subject 

matter.312 

                                                                 
305 Abu Zakariya Yahya An-Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Qur’an, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 676 

H), h. 88. 
306 Alwi Alatas, dkk., Rahasia Salafus Shalih Mempersiapkan Generasi Penerus, (Surabaya: Bina Qalam 

Indonesia, 2015), h. 32. 
307 Moh. Nur Ars, dkk., Sejarah Kota Samarinda, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1986), h. 46. 
308 Sandy Fardiana, “BPSDM Jabar Menuju Standar Internasional,” artikel diakses pada 19 Januari 2017 

dari-http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/11/08/ogbjcs371-bpsdm-jabar-

menuju-standar-internasional. 
309 Agus Trianto, Pasti Bisa: Pembahasan Tuntas Kompetensi Bahasa Indonesia, (PT. Gelora Aksara, 

Penerbit Erlangga, 2006), h. 68. 
310 Meliyawati, M.Pd., Pemahaman Dasar Membaca, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016), h. 1. 

311 Darmadi, Membaca Yuuuk….!: Strategi Menumbuhkan Minat Baca Anak Sejak Usia Dini, (Jakarta: 

Guepedia, 2018), h. 115. 
312 Septiawan Sentana K, Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2007), h. 55. 
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There are many reading techniques that can be applied to achieve good reading 

achievement, one of which is the speed of reading. Reading has an important meaning 

for anyone, by reading someone can get information and even increase their 

knowledge. Reading is one of four language skills (listening, speaking, reading, and 

writing) that are important to be learned and mastered by every language user.313 

Therefore, efforts to teach children how to read are very important. 

Reading can also be considered as a process for understanding the implicit and 

the express, seeing the thoughts contained in written words.314 The level of the 

relationship between the meaning that the writer wants to put forward and the 

interpretation of the reader also determines the accuracy of reading. The meaning of 

reading is not on the written page but in the reader's mind.  

Reading the Qur'an in its true meaning is to understand the Quran well until its 

application in our lives. So it is clear that reading is not only for seeing or voicing but 

also for understanding the reading process as the real meaning.315 Meanwhile, 

according to one of the administrators of the Al-Ashriyyah Nurul Iman Foundation, the 

notion of reading the Qur’an itself is an activity that is of worship value and is highly 

recommended, because those who read will get a reward that multiplies, making the 

heart of the reader calm, peaceful and peaceful.316 

 

Traditions and Meanings of Quran Recitation 

In general, traditions are interpreted as knowledge, habits, doctrines, practices, 

etc. that are inherited from generation to generation including the way of conveying 

knowledge, doctrine, and practice.317 In Arabic the word tradition comes from the 

elements of the letter wa ra tha, which in the classical dictionary corresponds to the 

words irth, wirth, and mirath. All these words are masdar forms that show the meaning 

of "everything inherited from humans from both parents, whether in the form of assets 

or rank or authority”.318 

                                                                 
313 Joko D Muktiono, Aku Cinta Buku: Menumkbuhkan Minat Baca pada Anak, (Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2003), h. 164. 
314 Iwan Wahyu Hidayat, dkk., Keterampilan Belajar (Study Skills) untuk Mahasiswa, (Jakarta: 

Kencana, 2018), h. 35. 
315 Ali Muhammad Taufiq, Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur’an, (Jakarta, Gema Insani Press, 2004), 

h. 172. 

  316Private Interview with Iwa Nawawi, (one of the administrators of the Al-Ashriyyah Nurul Iman 

Foundation), Tangerang, June 5, 2016. 
317 Muhaimin, Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

2001), h. 12. 
318 Muchtar Rusdi, Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia, (Jakarta: Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama, 2009), h. 15-16. 
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 Islamic tradition is all things that come or are associated with or give birth to the 

soul of Islam.319 Islam can be a spiritual force that can influence, motivate and color 

individual behavior. The essence of a tradition is barakah and spiritual values in it.320 

The recitation of the Qur'an is intended as an Islamic tradition that can bring blessings 

from Allah SWT.321 The recitation of the Qur'an in suras containing virtues implies 

complex human activities and does not have to be technical or recreational, but 

involves a model of behavior which is fitting in a social relationship. 

The Prophet Muhammad, who was trusted by Allah, received the revelation of 

the descent of the Qur'an and was very pleased to be busy with the Qur'an. Both in 

prayer, tahajjud, his daily life gives more attention to the Qur'an. One of his 

preoccupations with the Qur'an is to read it.322 Al-Quran recitation among the people 

has been practiced even become a tradition.  

The Al-Ashriyyah Nurul Iman Foundation also applies the tradition of reading 

several surahs in the Qur'an including surah al-Kahf, ar-Rahman, and as-Sajadah which 

are the focus of the study of the author. In brief, the traditional activities of reciting 

the suras had been going on for as long as the Al-Ashriyyah Foundation was 

established, namely in 1998 it was effective several years later. This is so that the 

santri are fortified with akhlak al-Qur'aniyyah wherever they are. The tradition of 

reciting the Qur'an surah al-Kahf, as-Sajadah, and ar-Rahman is a recitation activity 

carried out in congregation which aims to beg for barakah to Allah SWT and fosters 

love for the Koran to every santri.  

The tradition of reciting the Qur'an surah al-Kahf, as-Sajadah, and ar-Rahman is 

a form of routine tradition to draw closer to Allah SWT. In addition to the tradition of 

reciting the Qur'an surah al-Kahf, as-Sajadah, and ar-Rahman regularly, santri will 

learn what discipline means.323 

1.Al-Kahfi 

Surah al-Kahf or also called Ashabul Kahf is a Makkiyah class surah or revealed in 

the City of Makkah. This Surah consists of 110 verses and tells the story of several 

                                                                 
319 Dr. Muhammad Imarah, Islam dan Keamanan Sosial. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 1999), h. 9. 
320 Mujamil Qomar, Epistemologi Pendidikan Islam dari Metode Rasional hingga Metode Kritik, (Jakarta: 

Penerbit Erlangga, 2006), h. 125. 
321 Amirullah Syarbini dan Sumantri Jamhari, Kedahsyatan Membaca al-Qur’an, (Bandung: Penerbit 

Ruang Kata, 2012), h. 62. 
322 Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, Etika Membaca dan Mmepelajari al-Qur’an. Penerjemah 

Taufiqurrahman, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 17 
323 Private Interview with Iwa Nawawi, (one of the administrators of the Al-Ashriyyah Nurul Iman 

Foundation), Tangerang, 18 Juli 2018. 
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young men who slept in caves for years. In addition, there are also several stories in 

this surah which all contain lessons that are very useful for human life.324 

There are a number of hadiths that reveal the virtues and benefits of Surat al-

Kahf, including the hadith narrated by Abu Sa'id al-Khudri "Whoever reads Surat al-

Kahf on Friday, will shine light for him between two Friday.325” 

In the surah al-Kahf tells the story of several young people who slept in a cave 

for years, and they were also accompanied by a very loyal dog. From this story, it 

gives us more confidence that God has power over everything. Even beyond human 

common sense. By reading the surah al-Kahf on Friday on a regular basis this can get 

blessings from God, provide peace in ourselves, and make us personally grateful.326 

1. Ar-rahman 

 Surah Ar-Rahman is the 55th letter of the Koran. Consists of 78 verses. He is 

located in juz 27. It is right after the letter Al-Qamar and before the letter Al-Waqiah. 

And included in the Makkiyah letter group. There is one main characteristic of this 

letter, which with that characteristic, only by hearing it can we easily know that what 

we hear is Surat Ar-Rahman, which is the repetition of verses (sentences) up to 31 

times. In a history the Prophet said "I have read it to Jin on the night of their 

gathering, and they respond with better answers than all of you. When I arrived at the 

verse fabi ayyi aalaa'i Rabbikuma Tukadziban (which of your Lord's favors did you 

deny?)  

 

They said we did not deny anything from the pleasure that you gave, to you all 

praise. (H.R. Tirmidzi).327"  

                                                                 
324 Shalah Al-Khalidy, Kisah-kisah al-Qur’an: Pelajaran dari Orang-orang Dahulu. Penerjemah Setiawan 

Budi Utomo (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 21. 
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This tradition of reading the sura Rahman is one of the ways we draw closer to 

Allah, by always asking for His help and love, giving us fluency in each of our jobs, 

giving us abundant sustenance especially our Islamic boarding school Nurul Iman. 

Actually, all the suras in the Qur'an have virtue.328  
 

2. As-Sajadah 

The as-Sajadah Surah consists of 30 verses including the Makkiyah letter group 

derived after surah al-Mu'minun. Named as-Sajadah because in this surah there is a 

prayer prayer verse, which is the fifteenth verse.  

Surah As-Sajadah expresses matters relating to the truth of the Prophet 

Muhammad as the Messenger of Allah and the Qur'an which was revealed to him is a 

guide for humans, affirming the unity and power of Allah by expressing matters 

relating to the period of creation of nature, process human events and resurrection on 

the Day of Resurrection and the miracles found in the universe. 329 

The virtues of the as-Sajadah sura are mentioned in a hadith narrated from 

Khalid bin Ma'dan ra. Said, "Read the letter al-Munjiah (which saves) that is alif lam 

tanzil Assajadah, because I got the information that there was someone who used to 

read it, and did not read others, while he sinned a lot, suddenly this letter spread its 

wings and said : Yaa Rabbi forgive this person, because he always reads me, then 

Allah accepts His defense (syafa'at), and says: Write to My servant in the place of each 

sin with kindness and increase its rank. 330 

Hadith from Jabir ra. "The Prophet was accustomed to not sleeping before 

reading Alif lam mim Tanzil as-Sajadah, and Tabarakalladzi biyadhil mulku." (Narrated 

by Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, Al Hakim).  

The tradition of reading the surah as-Sajadah is expected so that the santri get 

blessings from the virtues of reading it and get protection and defense later in the 

grave. It is also hoped that the students will be more enthusiastic to get closer o Allah, 

                                                                                                                                                                                              
اق أهل العر و  ،محمد مناكير بن يروون عن زهير شام يقول : أهل ال ،إسماعيل البخاري املناكير.وسمعت محمد بن عنه من 

 ةأحاديث مقاربه يروون عن

 Hâdis riwayat Tirmidzî, Abi ‘Isâ Muhammad bin ‘Isâ at-Tirmidzî, Sunan At-Tirmidzî, (Dâr al-

Gharb al-Islâmî, 1998), h. 252, juz 5. 
328 Facebook interview with Nurlina Al-Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School student, July 20 ,  

2018. 
329Nurul Hidayat, “Mempelajari Al-Qur’an,” artikel diakses pada 17 Mei 2018 dari 

http://lestariquran.blogspot.com/2015/02/keistimewaan-surat-as-sajdah.html 
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among others, by reading the Qur'an through the choices that have been determined 

by the al-Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding School.331 

 

Traditions of Reading the Qur’an and Other Activities 

1.Defending the country 

Islamic boarding schools are one of the strategic educational institutions in 

printing young people as future leaders of the nation.332 This strategic role is a role in 

efforts to defend the country, because the state needs to be defended, the state 

cannot be separated from various forms of threats, challenges, and obstacles both at 

home and abroad.333  

On February 28, 2017 the Al-Ashriyyah Nurul Iman Foundation students 

participated in the State Defense Preliminary Education (PPBN) held by the 0621 

Military District Command / Kab. Bogor. The number of students who took part in the 

activity were 200 male students and 100 female students. This activity takes the theme 

"Creating a strong, faithful and pious young generation with nationalism insight". 

 

2.Education 

As an educational institution, the Al-Ashriyyah Nurul Iman Islamic Boarding 

School Foundation, founded by Abah (Habib Saggaf bin Mahdi bin Shaykh Abi Bakar 

bin Salim) with his wife Umi Waheeda, has a distinctive education formula by 

combining elements of religious and public education in an integrated manner with the 

right portion. This system enables the formation of a generation of students who are 

dynamic and resilient in facing the challenges of globalization while remaining based 

on adequate spiritual abilities. Besides this, santri were also facilitated to learn special 

skills such as computers, sewing, technicians, foreign languages, and others. Education 

established in this foundation covers the level of PAUD until the college where students 

are not charged any fees (free). 

 

3.Entrepreneurship 

Islamic boarding schools are a part of Islamic civilization in Indonesia that cannot 

be denied has given birth to many thoughts, long before the establishment of formal 

educational institutions. Not only in terms of scientific treasures, the existence of 

Islamic boarding schools is also expected to improve people's economy through 

business units owned.334 Islamic boarding schools are also encouraged to develop 

entrepreneurship from an early age. This step is considered important as a form of 

                                                                 
331Interview with one of the teacher who did not want to be published, Bogor, September 21, 2017. 

332 Abdul Munir Mulkhan, Polit ik Santri: Cara Menang Merebut Hati Rakyat, (Yogyakarta: Penerbit 

Kanisius, 2013), h. 157. 
333 M. Bambang Pranowo, ed., Pendidikan Islam; Memajukan Umat dan dan Memperkuat Kesatuan 

Bela Negara: Santri dan Bela Negara, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2016), h. 134. 
334 Laode Ida, NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004),  h.  

34. 
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economic empowerment efforts.335 In this case, the Al-Ashriyyah Nurul Iman 

Foundation was chosen as one of the pesantren which gained great appreciation in the 

field of entrepreneurship. As a tangible manifestation of Bank Indonesia (BI)  support 

for the development of pesantren's economic independence, BI facilitated cooperation 

between guided pesantren and mentor pesantren. Among the entrepreneurship-based 

activities are as follows: recycling, convection, Nurul Iman Offset, NIC Barbershop, 

OINTIKA drinking water production, Bread factory, fisheries, agriculture, animal 

husbandry, Public Entertainment, studios, tofu factories, temped an soya milk, Nurul 

department store Faith, Bioflok, activated carbon, Nurul Iman Organic Enzymes, Corn 

Milling & UBK Soap Nurul Iman, Warnet Nurul Iman & Nurul Iman Animation, ANISA 

(Al-Ashriyyah Nurul Iman Salon), Biogas Nurul Iman, Mie Barakat Nurul Iman & MOCAF 

(Modification Cassava Flour), Ice Cream Nurul Iman, Tata Nurul Iman & Tata Boga 

Nurul Iman. 

 

Conclusion 

1. The recitation of the Qur'an at various Islamic boarding schools in Indonesia has 

actually been implemented by many people, especially the Salaf pesantren, or 

salaf-modern pesantren. Because this Qur'an has a very special position in Islam. 

Some pesantren apply using the wetonan or halaqah method and the sorogan 

method. 

2.  Regarding the tradition of reciting the Qur'an of choice. These selected suras read 

at the Al-Ashriyyah Nurul Iman Foundation are three s terdapatrah, namely sûrah 

al-Kahf, sûrah ar-Rahmân and sûrah as-Sajadah. The tradition of reciting sārah-

sûrah is a weekly activity, which is held on Friday before the Dzuhur prayer for the 

daughters of the daughter and before the Friday prayer for the son's snatri. The 

activity of reciting the sārah-sûrah is read in congregation led by the imam of the 

prayer. 

3.  In general, the recitation of sûrah al-Kahf, a-Rahmân and as-Sajadah begins with 

reading sûrah al-Fâtihah as a hadarah reading or tawassul to the grave experts. 

Especially aimed at families of foundations and relatives and teachers from 

caregivers of the Al-Ashriyyah Nurul Iman Foundation. 

4.  The tradition of reading sûrah al-Kahf, ar-Rahmâan and as-Sajadah is intended so 

that the santri are fortified with the morality of Al-Qur'aniyyah wherever they are, 

begging barakah to Allah, fostering a love for the Qur'an, feeling calm, to be a 

grateful person, especially so that the santri are increasingly enthusiastic about 

getting closer to Allah and getting abundant sustenance. This is evidenced by the 

rapid development of entrepreneurship which is managed directly by the students 

of Yayayasan al-Ashriyyah Nurul Iman. Other activities that exist in the Al-

Ashriyyah Nurul Iman Foundation which is a feature of the Foundation, namely 

                                                                 
335 Yuswantoro, “Presiden Jokowi Dorong Santri Berwirausaha,” artikel diakses pada 16 Juli 2018 dari 

https://economy.okezone.com/read/2018/05/13/320/1897619/presiden-jokowi-dorong-santri-

berwirausaha. 
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entrepreneurship which makes Al-Ashriyyah Nurul Iman a Foundation that 

exempts all santri fees 
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Abstract: The aim of the study was to investigate the appropriateness Arabic speaking textbook from 

teachers’ perspectives. This research used descriptive qualitative method. The participant is 25 male  and 

female experienced Arabic teachers were randomly selected from the Arabic Education Program St udy at  

Jakarta State University. They were chosen based on the availability method. The data were took by 

observation, and questionnaire. The evaluat ion of textbook was conducted quantitatively through 5 po int 

Likert scale checklist which was proposed by Liz that used to arrange the questionnaire. It has four main 

criteria namely a) layout and design, b) subject and content, c) activities, and d) skills. The validity of dat a 

used credibility, transferability, dependability, and conformability. The research finding shows that  the 

Arabic speaking textbook has the difficult topic that is not available with students’ needs. Because teachers 

and material developers to think of adapting or adopting an alternative textbook which is without teacher 

and students’ emerging needs and global. All questions in the questionnaire have a high percentage leve l.  

The average value obtained is above 50% 

 

Keywords: Arabic, Evaluation, Speaking, Textbook 

 

Introduction 

Books are a media of learning processes that play a very important role in the purpose 

of Arabic language education. It is one of the main learning resources in transferring 

knowledge to students. It means that the book is an absolute material used in the 

learning process in college. The presence of textbooks really helps students to learn 

material easily. Textbooks provide detailed and clear descriptions of subjects according 

to the field of study, even textbooks provide neatly arranged study material and 

provide questions as evaluation material for students. In addition, textbooks can also 

make students motivated to learn. For teachers, textbooks compiled and developed in 

accordance with the applicable curriculum will be very helpful in the selection of 

material and the process of presenting material. For students, the existence of a good 

textbook will be very helpful and broaden the knowledge gained through interaction in 

the classroom.  

Based on the results of preliminary observations at the Arabic Education Program 

Study at State University Jakarta, the materials in the textbook did not yet support the 

competency in Arabic speaking. This is because students tend to put more emphasis 

on memorizing dialogue and discourse texts, so that it is difficult to explore the ability 

to speak Arabic. In addition, the material in the textbook is not suitable for the purpose 

of learning to speak. Another weakness found is the coverage of each chapter 

consisting of several dialogues, discourse texts and exercises in each chapter taught in 

one meeting. Another weakness of the book is the layout of the image often causes 

differences in meaning between students and lecturers. Textbooks should be a 

container for achieving learning objectives. 

mailto:Mohamad_Sarip@unj.ac.id
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The procurement of textbooks is an effort to improve the quality of education 

because textbooks can be a source of learning in order to prepare qualified human 

beings. If the textbook used contains material development, then in terms of achieving 

curriculum targets it has been fulfilled. The same thing was expressed by Tomlinson 

(2007, p.9) that textbooks must take into account the contents. The book that is felt to 

be very helpful in the process of learning and teaching is a book that is more personal 

and specific, using flexibility and creativity in terms of its use. Books that value 

students more, the contents must involve students as a whole, but what is not less 

important must emphasize humanistic values, and provide many opportunities for 

students to experiment, and make the learning process a real experience that will 

make individual students the smart one.  

As Brown stated (2007, pp.136-137) that the most important thing about 

language teaching materials is textbooks. Sometimes the new teacher makes 

interesting teaching materials, good material for students, ignores the standard values 

of textbooks that are in line with the school curriculum and neglects that this source is 

actually very useful. So it can be concluded that the textbooks used by teachers are 

arranged independently as learning teaching materials in accordance with the values 

contained in the standard values of textbooks and curricula. The same view from 

Cunningsworth (1995, p.7), textbooks are a source to achieve the goals and objectives 

that have been determined according to the needs of students. So, the position of the 

textbook as supporting the learning process has an important role. Because students 

often use textbooks as the main source of learning material.  So, it can be concluded 

that textbooks are used in order to play a role as a source of change in learning. 

Hutchinson and Torres in Crawford (2003, p.83) stated that "the text is a possible 

agent for change." Whereas Stodolsky in Murray and Chritison (2011, p.53) that 

"teachers are very autonomous in their textbook use and ... it is likely that only a 

minority of teachers really follows the text in the page by page manner suggested in 

the literature.” This concept gives us the different view, textbook has the urgent 

position in learning process.  

Therefore, the teacher may not use Arabic textbooks without an evaluation or 

analysis of the suitability of the contents of the textbook with the needs and goals of 

learning. In other words, the teacher must analyze the textbook before using it. There 

are many criteria that can be used in analyzing textbooks, depending on the conditions 

and priorities of a person. Cunningsworth proposed eight general criteria in the process 

of analysis and selection of textbooks (1995, p.3-8); 1) Goals; 2) Approach; 3) 

Language content; 4) Skills; 5) Topics; 6) Methodology; 7) Teacher's book, and 8) 

Practical considerations. Thus, the need of textbooks for Arabic speaking learning can 

be fulfilled. So far, the teacher often adopts the book as a whole from foreign books. If 

the textbook is analyzed, the content of the material contained in the textbook is often 

not in accordance with learning needs. 

There are many research is very useful in determining teaching material needs. 

Otoom (2014) has analyze about the image if women in the Arabic language textbook 
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for the primary second grade in Jordan. The study found that women appeared in (41) 

role versus (74) role for men; however, most roles of women which are often repeated 

are the role of the mother and the daughter and the role of the pupil and a teacher 

and also the role of a friend. While, Wahba and Chaker (2013) that the number of 

Arabic learning materials (ALM) has exploded in recent years, a result of the increasing 

number of Arabic programs on one hand, and the adoption of new theoretical 

approaches. So the need for some measure of accountability has grown as well. 

Indeed, sponsors of learners of Arabic who invest their time and money in the 

language learning process want to know not just if Arabic programs can handle this 

increased number of Arabic learners, but also if the ALM currently being used are able 

to adequately meet learners' needs. Besides that, the content of textbook has to be 

appropriate with the curriculum. Lewicka and Waszau (2017) has analyzed about 

textbooks for teaching Arabic as a foreign language in terms of the cultural curriculum.  

The research found that culture and realities studies designed to be introduced in 

correlation with the practical teaching of AFL in a different way and to various extents. 

The research has the similarities with this research. Arabic speaking material at State 

University Jakarta has religious material and culture. In some program study, the 

Arabic is as language for specific purposes. The same research from Chik and Farha 

(2012) that evaluated the textbook ‘Advanced Media Arabic’. The book Advanced 

Media Arabic is considered a very good textbook with the total score of 83.6%, based 

on the evaluation using the latest tool of evaluation. This book is suitable and 

applicable for those who are interested in the field of Arabic for media purpose, 

because its language contents are based on authentic materials extracted from prime 

Arabic media. Despite learning four basic language skills from this book, translation 

skills can be learned at the same time. In addition, the learners also can improve both 

their Arabic and English.  

The result of preliminary research shown that Arabic Education Program Study at 

State University Jakarta still used the adoption of foreign textbook. In this study 

concluded that the content of material is not appropriate with the Arabic speaking 

learning. Some students are still difficult to implement the material in daily life. From 

the explanation above, the purposes of study is to evaluate the Arabic speaking 

textbook from teacher’s perspective. 

 

Method  

The method of the study is descriptive qualitative method using content analysis . 

This research used Mayring theory of content analysis (2014, p.39). This content 

analysis research is carried out by explaining the research steps that contain activities 

as follows: (a) determining the focus of the problem about the textbook used in Arabic 

Education Program Study at State University Jakarta, (b) submitting research 

questions, (c) collecting research data, (d) validity checks research data and (e) 

analyze the results of research data, discussion, and interpret the findings as a 

research conclusion. 
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Participant of Research  

The participants of research are teacher. The location of research is Arabic 

Education at Jakarta State University.  

 

The process of Collecting Data  

The process of collecting data for this research are; 

1. Documentation. It is done to analyze the contents of the entire Arabic text book. 

2. Observation. It conducted to find out more deeply the perceptions teachers on 

Arabic learning process. 

3. Interviews. It aims to collect information about the effectiveness of textbook in the 

class.  

4. Questionnaire  

 

The Technique of Data Analysis  

Qualitative research requires reliability and validity as well as quantitative 

research. In this study, the validity of the research data refers to the theoretical 

concept Krippendorff (2004, pp. 211-212) suggests that what is important in 

qualitative research is as follows: checking the reliability, which is the strength of data 

that can describe the authenticity and simplicity of each information, while checking 

the validity with preliminary evaluation of research activities that are attentive to 

research problems and tools used. So, the validity of the research data is checked by 

serious reading, checking, and intensifying data analysis. In addition, the results of 

data analysis are also confirmed by competent experts and triangulation. Triangulation 

technique is one of the data validity checking techniques that uses something other 

than data as a comparison to data. Thus, conclusions can be drawn from various 

perspectives and strategies. The checking with colleagues is intended in this research 

conducted by discussing results and discussing with experts who have competencies 

and expertise in the same field of study before. 

 

Result and Discussion  

Here is the result of recapitulation percentage of teachers’ perspective on Arabic 

speaking textbook that shown in the graph below: 
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 Graph 1. Recapitulation of Percentage of Teacher's Perception of Arabic Speaking 

Textbook 

The results of the graph above concluded that the book (Al-Arabiyah baina 

Yadaik volume III) was sufficient, but it had not been able to improve Arabic speaking 

students' ability. Therefore, the subject matter must be compiled from the easy to the 

difficult. Based on the lecturers' answers, it was known that the ideal material in 

textbook is presents vocabulary, structure and subject matter in a systematic and 

gradual manner so that students easily understand the learning material being studied. 

Students assess the quality of the images contained in the textbook that is being used 

is less interesting and the difficulty level of materials in the Al-Arabiah Baina Yadaik 

volume III was assessed by difficult categories. The exercises contained in the Al-

Arabiah Baina Yadaik have a difficulty level in accordance with the subject of the study 

and the text of the discourse, especially the performance commands that use 

additional vocabulary. While in the process of learning questions and answers, the 

teacher also has difficulties. Because students tend to be passive when asked or asked 

to do a question and answer process in a good class conducted between discussion 

groups or between lecturers and students.  

The difficulty arises when the teacher gives learning instructions using the Arabic 

language. So, it's best in the learning process provide two languages. It can help 

students in understanding learning instructions. While the difficulties faced by the 

teacher in evaluating learning outcomes is the determination of indicators of 

assessment of student learning success. The textbook has to show the questions from 

the lower until higher levels. Like as Ali Al-hasanah (2016) studied about assessment 

questions included in an Arabic language textbook (Communication Skills) for eight 

grades in the Jordanian schools according to the levels of knowledge in Bloom’s 

Taxonomy to reveal the percentages of distributing of these questions against this 

taxonomy. Results also showed a graphic disagreement between the percentages of 

the distribution of the textbook assessment questions and the standard percentages at 

five levels (Remembering, Understanding and Comprehension, Application, Analysis 

and Evaluation). In the light of these results, the research recommends that there 

should be a stronger focus on questions of higher levels of thinking in an Arabic 

Language textbook for grade eight particularly at the levels of application, analysis and 

evaluation. 
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The result of documentation and interview analysis of textbook that currently 

being used using Cunningsworth theory. In the theory explained that the criteria used 

to analyze material in textbooks include; objectives and approaches, design and 

management, material content, skills, topics, methodologies, teaching manuals, and 

exercises. The first criterion is the purpose and approach relating to the textbook used. 

The scope of this material has three language competency objectives to be achieved 

towards learners. The three objectives of the competence are; language skills (kifayah 

lughowiy-yah). This capability consists of two aspects; aspects of language skills and 

elements of language consist of sounds (ashwat), vocabulary (mufrodat) and 

grammatical structures (al-tarakib al-nahwiyyah). The second is goal. Learner has 

communication competence (kifayah ittisholiyyah). This competency aims to equip 

learners to be able to communicate Arabic properly and the third objective is learners 

who have the ability to understand Arabic and Islamic culture (kifayah tsaqafiyah). The 

Arabic speaking learning approach use the lingual audio learning approach because 

this teaching material is equipped with mp3 both the topic of discussion in the form of 

dialogue (al-Arabiah baina yadaik volume III) and all discourse texts contained at (al-

Arabiah Baina Yadaik volume III).  

The second criterion is design and management. The presentation and addition 

of new vocabulary in this textbook has systematic gradations and is supported by letter 

pronunciation exercises. They are difficult to pronounce and train learners to develop 

vocabulary through various images. Nevertheless, the book cannot be separated from 

deficiencies, among others. The textbook can only be used by learners who already 

have the ability to read the Al-Quran well. It seems to be only for Muslims because 

there are verses of the Al-Quran which are used as examples in reciting Arabic letters, 

while in nowadays, there are many non-Muslims from Europe and the West who are 

learning Arabic in Middle Eastern countries. So that, the book is rigid and less useful 

for general readers. Thus, for students who are still having difficulty understanding 

Arabic, it is difficult to use the book. 

The third criterion is the content of the material. This textbook consists of 3 

books; 2 books used by learners and 1 book used by teacher that function as a 

guidebook in the learning process and answer all exercises from each chapter. This 

series of textbooks is suitable for beginner learners (mustawâsâsî), intermediate 

(mustawâ mutawassith) and high level (mustawâ mutaqoddim) that are both taught in 

formal and non-formal, regular and intensive institutions. Teaching material (al-Arabiah 

baina yadaik) consists of 16 units and each unit consists of 9 lessons, the total number 

of lessons from all units is 144 lessons. Design of each topic; consists of 3 to 6 

dialogues, each dialogue contains new vocabulary and exercises totaling 2 pages, 

training new vocabulary and an additional number of 2 pages, the practice of 

grammatical structure amounts to 2 pages.  

The fourth criterion is skill. As explained in the learning objectives, this book has 

speaking skills that are directly related to communication competencies. So that, the 

book has the suitability of the objectives to be achieved with the skills presented. The 



 
 

 

 
﴿214﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

fifth criterion is the topic. These topics are: At-taħiyyah wat ta'âruf (congratulations 

and introductions), Al-`usroh (family), As-sakan (residence), Al--ayât al-yaumiyyah 

(daily activities), Ath-tho'âm wasy-syarôb (food and drink), Ash-sholâh (prayer), Ad-

dirôsah (study), Al-'amal (work), At-tasawwuq (shopping), Al-jaww (weather), An-nâs 

wal amâkin (human and place of origin), Al-hiwâyât (hobby), As-safar (journey), Al-ħaj 

wal-'umroh (hajj and umrah), Ash-shiħħah (health), Al-'uthlah (holiday). The themes at 

the beginner level contain popular themes about learners' daily life that are in 

accordance with the needs of students.  

The sixth criterion is the methodology. This book is considered to have a 

continuous systematic to be taught which begins with the topic of simple daily dialogue 

to a complex level, namely understanding and analyzing the discourse contained in the 

textbook. All the subjects both dialogues and discourse texts equipped with various 

exercises that include language skills and elements of language. Another disadvantage 

of this textbook is the image displayed raises a different perception between students 

and teachers, young and old women because the image does not display the face 

directly. 

The seventh criterion is a teaching guide for lecturers. The teaching material 

used today in Arabic speaking learning is (al-rArabiah Baina Yadaik). This book was 

written by Dr. Abdurrahman bin Ibrahim al-Fauzan, al-Ustadz Mukhtar ath-Thohir 

Husein and al-Ustadz Muhammad Abdul Kholiq Muhammad Fadl. They are teacher at 

the King Saud University Arabic Language Institute located in the capital city of Riyadh 

Saudi Arabia. This book was published by the Riyadh Islamic Waqf Foundation (print I) 

in 2001. In 2014, these materials were reprinted with different designs and layouts and 

volume quantities. From the aspect of design and layout, teaching material has 

undergone many changes both in the layout of content and image quality. While the 

volume of teaching material in the second print is 4 volumes. 

The writing of this book is inseparable from the results of the author's experience 

in teaching and interacting as well as research carried out on speakers other than 

Arabic, especially from Asia, including students from Indonesia who studied Arabic at 

the institution. It is the main reference in public and private tertiary institutions, 

pesantren and madrasas and Arabic language courses. Because the textbook has 

advantages compared to other textbooks, these advantages include; the topic of each 

subject presents daily themes and is needed by beginners who want to learn Arabic. 

Each subject in this book provides color images and recordings of dialogue including 

training on four language skills and linguistic aspects. 

The eighth criterion is practice. The book used has a comprehensive evaluation 

level because it integrates four language skills and language elements simultaneously. 

Nevertheless, to train learners in answering all the exercises contained in the teaching 

material requires several lecture meetings. This is according to researchers, instructors 

are required to be good at choosing the forms of training needed by learners. From the 

analysis, it can be concluded that the teacher has to use the textbook is appropriate 

with the curriculum and students’ need in global. Such as Sedki Dajani and Amin Omari 
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(2013) found in their research that teaching Arabic to speakers of other languages has 

become a wide field that attracts students from all over the world. It studies their 

curriculum and indicates the positive or negative aspects from the experience of 

teaching these books for over a decade and from students’ feedback.  

 

Conclusion  

The textbook Al-Arabiah Yadaik baina is compulsory books in studying courses. 

Although this textbook has many advantages, it does not meet the needs of students 

in improving their ability to speak Arabic. This is because the learning process 

emphasizes memorizing dialogues, sentence patterns. So that students are not able to 

develop vocabulary in dialogue in pairs or tell stories about the subjects that have been 

studied. The evaluation of textbooks have implications for researchers and lecturers 

that teaching materials used in the classroom should always be evaluated and adapted 

to the needs of students and globally. So that, graduates can face global competition 

easily. After the evaluation process of Arabic textbooks, lecturers can continue in the 

process of developing teaching material. It can meet the needs. Lecturers can use the 

results of analysis of weaknesses and strengths of textbooks to create or develop 

material and or compose their own books. 
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 بيةالنظم عند املجتمع السندوى فى جاوى الغر 

  

 يق، نور الحكمياتىنينى صدإينو إث، حزبينى

 بجامعة بجاجاران فيةكلية العلوم الثقا

hazbini@unpad.ac.id 
 

واما  تمله ا الدب العربىما يشمقسم  واملقفى وهاشتهر عند ادباء العرب بان النظم هو الكالم املوزون : ملخص

مهما كان من  ى الذى يسمى بالنثرـوالقافية فهو قسم أخر مما يشتمله ا الدب العربالكالم الذى ال يتقيد بالوزن 

نه توجد الكلمة فى تقاليد السندويين املسلمين فى محافظة ا فى املصطلح ا الدبى العربى فاكلمة النظم ومعناه

جتمع السندويين تقاليد املحلية املوجودة فى م. سيقدم هذا البحث احدى اللخاصاعناها الغربية بم جاوى 

لى وما ارتباطه باالسالم لهذا البحث كيف يكون هذا التقليد املحمة التى تطرح السئلة العا فمن املسلمين ـ

املعالم عن هذه  شافة هو اكتحث منها عامربية ؟ والغراض من هذا البوتعاليمه الدينية وما عالقته باللغة الع

وكانت من املرجوة أن تحصل من واللغة العربية وأدبها.  بين الدين االسالمىعن العالقة واالرتباط بينها و الظاهرة و 

تدريس النظم بقوافيها وعروضها اضافة الى  و تنويعها فى ده : منها تطبيقة وهي توفير النماذجنتائج هذا البحث فوائ

ء وخاصة فى جاوى الغربية ية هى أن تكون بينة أن العلماومن بين فوائده النظر  ىيةكتب املدرسما كتبت فى ال

وقد سار البحث على منهج  الم ـ جتمع عن الدين اآلسلعروض والقافية فى تعلبمهم املابتكروا في تطوير علم ا

 البحث الثقافى

 

 ريتطو  ،شافاكت،العروض ،القافية ،اآلدب ،مالنظ: يةفاتيحالكلمات امل

 

 قدمةملا

ة ثروة ال تحص ى نتائجه بوزن أثمان جتمع السندوى فى جاوى الغربين التراث الثقافى املحلى عند املإ

ات التى تمكن لهذه التحديات عقلى تواجهه اليوم التحديات واملعترضالتراث الوكان ذلك مادية. 

فى جاوى سندوى لا عمتاملجمن أذهان  التراثمن أسباب ضياع هذا  واملعترضات من أن تكون سببا

  منهم خاصة.عامة واملسلمين  الغربية

 موضوع البحث

الذى يراد به موضوع  اوى الغربيةالتراث الثقافى املحلى عند املجتمع السندوى فى جومن 

ولكنه  ،املرادف بالنظم فى مطلح اآلدب العربى nadomanالنظم الذى اشتهر بلفظ  هذا البحث هو

mailto:hazbini@unpad.ac.id
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بكلمة  nadomanيقال لفظ د وق له معنى خاص . الغربية وى جا فى ى و داملجتمع السنفى تقليد 

pupujian  .بموضوع هذا البحث من  املتعلقةهذا البحث الى وصف المور  لكسسييعنى به املدح

م هذا القليد اص، وكيف يورث هذا القليد من جيل الى جيل، وما المور التى تواجهه اليو معناه الخ

 . ت من التحديات واملعترضا

طبع فى ث مثله ومنها ما بأمر جديد وإنما تقدمت البحو  بحث عن هذا املوضوع ليسال نإف

البحث مقصور أهمية هذا الجهد الثمين فإن  ما يكن منهم ولكنه ،336 1986اب نشر فى سنة كت

كانت التحليلية و  الشعار فى اللغة السندوية وإن يكن ما تشتمل فى اآلشعارمن تعاليم اإلسالم ـب

فى الشعار والقوافي كما كانت ال تتقيد تماما بالعروض  دويةالسنلشعار ا ة عن أشكاليكيبتر ال

بأن يذكر بهذا الصدد در ويجـ هذا البحث عما سبقته من البحوث  العربية فمن هذه الناحية تميز

  337 إضافة إلى ما سبق ذكره أن يذكر البحثان املتعلقان بهذا البحث

 البحث أغراض

 بحث فهى :اليها هذا الى يرمى لتا ضراغوأما ال 

 فى املحلى وتدوينه واحياءه،تراث العقلى الثقا( محاولة تسجيل ال1

ى فيها من ايجابياته و سلبياته فى يحتو  وما ذا التراث العقلى الثقافى املحلىه هرةبظاالوصف و ( 2

 تكوين خلق املجتمع خاصة وفى تثقيف املجتمع عامة، 

من ثم يمكن ترضات و عهذا القليد من التحديات واملعما تواجهه اليوم  فتشاكاإل يمكنوبالتالى ( 3

 اة له ـبل تكون ايجابيون سلبية لهذا القليد تلك التحديات واملعترضات حتى ال تكمواجهة 

 

  منهج البحث

                                                                 
336 Kartini, Tini, dkk., 1986.Puisi Pupujian dalam Bahasa Sunda, Jakarta : Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
337 Ampera, T., & dkk. (2016). Revitalisasi Tradisi Lisan dan Tulisan di Wilayah Perbatasa Jawa Barat 

dan Jawa Tengah : Nadoman. Bandung: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran. و   Hazbini. (2013). 

Nadoman sebagai Saluran Pewarisan Nilai-nilai Ke-Islaman pada Masyarakat Sunda. Bandung: Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. 
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السلوب الذى  وهوعلى منهج البحث الثقافى يعنى به التحليل القيمى هذا البحث يسلك 

ها كالتقسيم حقائق وتبسيطالعقلية التى يراد بها كشف اليع العمليات لى جماحث ابلايلجأ فيه 

 اس ى والتمثيل والتصنيف واالستدالل واالسقراء القي

 فوائد البحث (ه

وأما فوائده النظرية  ،نظرية واما تطبيقيةاء هذا البحث أن يأتى بفوائده اما ر ن اجيرجى م

 فمنها :

بعصر  ابق بمقتض ى الحال و يالئمى يطالذ nadomanأة شننفيذ ت ىتصميم نمط أو مثل فكا ( 

 دة العوملة والتكنولوجيا املعق

أورثه علماء املسلمين فى تكوين الذى افي العقلى ة فى محافظة التراث الثق( وكمسودة ملحاولة ذهني2

 خلق املجتمع.

 وأما فوائده التطبيقية فمنها :

ليم الدين اإلسالمى فى ناحية حية و تعافى نا لقافيةوا عملية تعليم العروضاثراء وتنويعا ل (1

 أخرى 

 مجتمع.ية الخلقية للالحكومة فى تقوية التربدعما لتنفيذ مشروع و  (2

 نتائج البحث

نتائج إلى ليلها يصل البحث حتد عتى تجمع فى ميدان البحث وبواملعطيات المن البيانات 

 يمكن تلخيصها فى نقاط تالية :

ى الغربية خاصة جتمع املسلمين فى جاو ظم بين مكلمة النتهر ل تشيز م لو  منذ زماناشتهرت  (1

تبعد  معان ال من بما فيها nadoman كلمةاشتقت من هذه الكلمة  ة.وفى بلد إندونيسيا عام

 ،sya’irفى اللغة اإلندونسية كلمة نظم معناه  . وفى اللغة العربية عن معناها الصيل

pantun 338فى تعليم  ا انعجم عليه الكالمتأليفا ملا عسر و مل تيسيرا ني. جاء بها علماء املسلم

"نظم" معروفة  فصارت كلمة غربية.ملجتمع السندوى فى جاوى الالدين اإلسالمى بين أبناء ا

يعلمون فيه املجتمع تعاليم الدين نشاطا  العلماء ينش ئوترتب من بعده أن  .ومألوفة بينهم

                                                                 
 . يونس، محمود 1393 هجرية .458 ره، صالقران و تفسي: لجنة تنفيذ ترجمة جاكرتا  ،دونيس ىان ىعرب -: قاموس  338
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ونها، نها خاصة وينشدنية الساسية مالدييمية التعل داو ن املنظوم من املاإلسالمى وهم يقرأو 

  nadoman. وسمي هذا النشاط التعليمى بمصطلح

تخدمها العلماء، لن الفعالة التى اسسائل التعليمية و ال منوسيلة  nadomanكان نشاط  (2

التعليمية املجتمع املسلمين يشتركون فى هذا النشاط وال تكلفهم مشكلة استقبال املواد 

ليهم يعودونه ويقلدون حتى سهل عفيحب املجتمع هذا النشاط و ا، نشيد أو ظمان اهنو لك

 يكون بابا إلى الفهم. حفظ سبيل إلى التعلم وبالتالىالحفظ املواد التعليمية فى ذاكرتهم و 

تتكون من العقيدة والعبادة واملعاملة التى تحتويها النصوص املنظومة و املواد التعليمية  (3

  .عاليم الدين اإلسالمىمن ت رهاوغييخ ر اتواآلخالق وال

دم العلوم املجتمع وأساليب حياتهم بتقمضت اليام ومرت الزمان تغيرت أحوال ا ومل (4

فكان . كما كان فى ماضيه فى شيئ وكانلم يتغير nadomanا كان نشاط ينمب ،والتكنولوجيا

  .ضاتعتر املو  التحديات ضد nadomanإلى أن يواجه نشاط  يؤدى اهذا الحال سبب

واملعترضات أو  والتكنولوجيا وأساليب حياتهم بتقدم العلوم ومن تأثير تغير أحوال املجتمع (5

سلبية لنشأة هذا النشاط التى تتأتى ظواهر  nadomanلتى أن يواجهها نشاط التحديات ا

أن ( ا . ومن الظواهر التى ال يمكن غظ النظر إليها :يمكن بها ألتنبؤ عن منصبه فى املستقبل 

 جاوى الغربية واملسلمينظم املجتمع السندوى بال تزال موجودة فى مع nadoman نشاط

  ؛مد يكون نادرا يوما بعد يو منهم خاصة، ولكن وجوده يكا

 ؛وأكثر ما وجد من هذا النشاط بين النساء وخاصة منهن المهاتب(  

 ؛اءدمالعلماء الق بها ومن املنظومة املنشودة لم تصل إلى ما قصدج( 

يكون ما فعله فيه عبادة فردية يزيد من أن  ال nadomanنشاط تمع عن جفهمه امل ماومد( 

 عية ؛صالح اإلجتماال تصل إلى املالفردى حتى وال يتعدى عن حد الغرض 

يسوء ظن الناس بل يتخيل بأنه ليس  نشاطوأبعد ما يكون من وجهة متطرفة إلى هذا اله( 

بأنه بدعة ال مثال قيل وقد فى وقت فراغ الناس  بها ىيتسل ةنيأغفيه من نفع وال فائدة إال ك

 .له سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
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 اقتراح

معتمدا على ما يحصله البحث من كل ما سبق ذكرها  اح عنيجدر بأن يكتب فى االقتر 

لى العقفى قاالث تقدم لكل من اهتم بالتراثالبيانات أو املعطيات وتحليلها وتلخيصها فكرة بسيطة 

 ب. روة روحية لبناء الشعالذى أورثها العلماء ث

احثين والطالب من ص من أولياء المر والبوأول ما يلزم أن يقترح إلى أبناء الشعب وبوجه خا

تحص ى نتائجها  ويات دراسية أن يكون لهم من االهتمام بأن التراث الثقافى ثروة روحية الكل مست

ال يتحدد بالحرس وإنما يكون  ظةظة، ومعنى املحافحافبامل يكون به  مامتهاال  منبأوزان مادية، و 

 ما لم يؤد إلى تعديم.بالتطوير وقد يكون أحيانا بالتجديد أحيانا 
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Abstract: In the current reform era it is as if people are free to do anything according to their will, 

without regard to the values prevailing around them. This realizes all parties that the importance of raising 

values in all aspects of life and also realizing the dangers of life by leaving values, especially the value of 

faith. One effort to actualize the value of faith, experts agree to raise and leverage t he  value  o f fait h  in 

various aspects of life, especially in education, so that the value of faith education has become an integral 

part of education in general. One of the formal education institutions that internalizes the value of fait h  in 

schools is SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru. The process of internalizing the value of faith is stage of 

value transformation, value transaction stage, and trans-internalization stage. The internalization program 

of the faith’s value is reading and writing the Qur'an and tahsin, dhuha prayer, Friday prayers in 

congregation, keputrian, manasik hajj, qurban learning, corpse management, and commemorating Islamic  

holidays. 

 

Keywords: internalization, the value of faith, religion, extracurricular, elementary school 

 

Introduction 

In line with the rapid flow of globalization which is characterized by the swift flow of 

information and technology it turns out that from one side it raises new problems that 

we often find in individuals in a society. The emergence of juvenile delinquency, 

student brawls, the number of teenagers and students involved in drugs, sexual 

deviance, violence, and various psychiatric aberrations, such as depression and anxiety 

are insignificant evidence of the negative impact of the progress of human civilization 

which is not based on the faith strong. This indirectly has an adverse effect on the 

order of life of the people. 

If we observe the phenomenon of the condition of the Indonesian people, 

especially in big cities today, some members of the community have violated many 

faiths or it can be said that the values of the community of faith have begun to decline. 

Indonesian society at this time, not paying attention to morals reflected in the behavior 

of not respecting human values such as teen brawls, lack of respect for parents, lack of 

adhering to family norms, and undisciplined in living life. Especially in the era of 

globalization, Indonesian people tend to behave violently and want to be quick to get 

things done but in an instant manner.  

According to Kusrahmadi (2007, p. 117) humans are forced to live like robots, 

always in high competition (conflict) with each other, living like a fast spinning wheel, 

which makes people experience disorientation leaving universal norms, using the 
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concept of Machiavelli (justifies any means ), selfish and do not have good morals, do 

not respect, do not care, do not love, and do not love each other. 

In line with Kusrahmadi, Al-Mawangir (2015) stated that not only those who have 

grown up, but who have been affected by the deterioration of faith, have spread to the 

young shoots that we hope to continue the struggle to defend the good name of our 

nation and country.  

The good and bad of a nation can be seen from the condition of its youth. If the 

youth is good, then the condition of the nation is good. Conversely, if the youth is 

damaged, the nation will be damaged. To prepare a generation that is truly capable of 

carrying out the mandate of the nation, education is the right way to galvanize the 

next generation to be ready to become leaders in the future and be able to face the 

challenges of globalization and modernization. Whether it's through formal or non-

formal educational institutions. 

Tracing the nature of education for humans is related to the notion of humanity 

itself, including its goals. Humans are the only creatures that have rational abilities 

because they have reason. Intellect is a power that gives humans the ability to think 

Thinkers designate reason as the main characteristic that makes human beings the 

most degree of beings (Sauri, 2017, pp. 21-22). 

Human aspects are basically integral and integral entities. Therefore, the essence 

of humanity lies in harmony and harmony between dimensions of body, mind, and 

spirit (Sauri, 2017, p. 26). There are five potentials or domains of education that must 

be grown and developed in each student, namely: potential thinking (intellectual 

intelligence), potential taste (social intelligence), potential potential 

(mental/psychological intelligence), religious potential (spiritual intelligence), and 

potential physical (kinesthetic intelligence). 

Education throughout the world is currently reviewing the need for value 

education or moral education or character education or character education to be 

revived. People began to feel the need for revival (revival) of moral values education 

which in recent years began to be neglected (Zuriah, 2007, p. 10).  

Moral education, especially the value of faith must be of concern to everyone, 

especially educators. The importance of elevating the value of faith education in this 

life is a vehicle that becomes a counterweight to the progress of the world that is more 

concerned with things that are material, but empty of meaning, so as to make humans 

lose the meaning of humanity. 

The national education objectives contained in the National Education System 

Law Number 20 of 2003 Chapter II Article 3, stated that: National education functions 

to develop capabilities and shape dignified national character and civilization in order to 

educate the nation's life, aiming to develop the potential of students to be human 

beings who believe and fear the Almighty God, are noble, healthy, knowledgeable, 

capable, creative, independent, and become democratic and responsible citizens.  

Based on the formulation of the objectives and functions of the national 

education above, Rahmat Mulyana (2004, p. 70) argues that the main national 
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education goals emphasize aspects of faith and piety. This suggests that the core value 

of the development of the nation's moral character comes from religious beliefs. That 

is, all educational processes must lead to the strengthening of divine values in 

accordance with the religious beliefs they believe in, but the reality is not so. 

Our education system has been emphasizing and cramming the mastery of 

academic cognitive. While affective and psychomotor are as if they are secondary. So 

what happens is the formation of a person who is poor in manners, manners, and 

moral ethics (Isjoni, 2006, p. 111).  

In schools and colleges in general it is only teaching which emphasizes more on 

cognitive aspects rather than education which emphasizes value aspects. According to 

Saksono (2008, p. 76) the objectives of national education ranging from basic to high 

levels are no longer to educate the nation's life, but are more focused on producing 

graduates who master science, although not fully in accordance with the needs of the 

nation, but not equipping students with the spirit of nationality, the spirit of social 

justice, as well as humanity and moral virtue as citizens.  

The task of the teacher and lecturer is only to deliver the subject matter with the 

target conveyed all the material in the textbook, which consequently measures and 

evaluates the success of the teaching process only with the test. Students who are 

considered successful in education are those who have high grades, while the moral, 

moral, and personality aspects of students are only slightly touched and are not taken 

into consideration in the graduation of students. 

The lack of moral value education in Indonesia, influencing the progress of the 

Indonesian state, one of which is due to the tendency of modern society to begin to 

separate their religious life from their daily activities (Hericahyono, 1995, p. 1). 

Phenomenon and reality as described, of course, should not be allowed to pass 

away. If the solution is not immediately sought, then this nation will lose a generation, 

which is a generation that is damaged, immoral, and not virtuous. The provision of 

moral value education for children is expected to change the behavior of children, so 

that students if they are adults are more responsible and respectful to each other and 

able to face the challenges of a rapidly changing era. At the age of elementary school 

(around the age of 6 - 12 years), this is an important stage for the development of a 

student, even a fundamental thing for the success of the development of further 

education (Kusrahmadi, 2007, p. 120). 

Humans and values including ethics and religion are basically two things that 

cannot be separated. Humans potentially have a need for value. Man with his mind has 

freedom, but with qalb he has limitations. Intellect and qalb give birth to human 

freedom which is limited in value. Ethical values that are operationally potential give 

birth to laws and regulations. With reason, humans can develop their rational abilities 

widely, but in order to still have a degree of humanity he needs a foundation of values 

(Sauri, 2017, p. 28). 

Humans are born in a condition that is weak and knows nothing, then grows and 

develops into a real human being. Human growth and development cannot be left to 



 
 

 

 
﴿225﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

the natural environment. He needs guidance and direction because of his limited 

physical condition and abilities. In its growth, it is mankind who must strive to direct 

the fitrah to faith or monotheism through factors of education, association and a 

conducive environment (Assegaf, 2011, p. 46). Therefore, humans are creatures who 

need education. Education is basically an effort to change people from a condition to 

other better conditions. Educational conscious and planned efforts to develop the 

potential of students to become human beings who change in a better direction (Sauri, 

2017, p. 6). 

The education process can be formulated as a humanization process rooted in 

moral and religious values, which takes place in a personal, family, community and 

nation, as well as present and future. Education is a real step towards achieving 

complete humanization. Humans are objects as well as subjects of education. In other 

words, education is an activity or action from, by and for humans (Sauri, 2009, p. 2). 

Without education, it is believed that humans today are no different from the 

generations of humans of the past, compared to present-day humans, have been very 

left behind both the quality of life and the processes of cultivation. In extreme terms it 

can even be said, that the reverse or good or bad of a society, a nation, will be 

determined by how the education is carried out by the people of that nation. (Sanaky, 

2008, p. 1). 

This is why there is really no reason for anyone who cares about education in 

Indonesia not to develop value education. Because, value education is a system of 

planting character values which includes the components of knowledge, awareness or 

willingness, and actions to implement these values. 

At the operational level, the ideals of education of Indonesian people who believe 

and fear through education lie on the shoulders of teachers. Thus, the teacher 

community has a strategic role and position in national development, especially in 

realizing educational goals. Likewise with efforts to create human beings who believe 

and fear. In the context of efforts to inculcate the value of faith and piety, the teacher 

must have capable skills in instilling the value of faith and piety through the learning 

process that he carries out (Sauri, 2010, p. 2). 

Fostering faith and piety in schools is not only the responsibility of religious 

teachers. Every component in education must take responsibility seriously in order to 

create a condition that allows the integration of the values of faith and piety in each 

learning process. Every teacher in the field of study should not only teach the field of 

study, but also must be able to integrate the values of faith and piety in each of the 

learning processes. fostering faith and piety integrated with the development of 

science and technology. 

Faith and piety are included in the realm of religion. The religious realm is the 

potential of students associated with trust and faith in God Almighty. Student's 

religious potential is in the spirit or "true life" of students (Supardi, 2012, pp. 114 - 

115). Faith is related to tauhidullah, which is to express Allah subhanahu wata’ala by 

purely monotheism without being polluted by the slightest shirk (Sauri, 2017, p. 67). 
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Faith and piety are fundamental values that are very important to face the era of 

modernization, globalization and information (Asyafah, 2016, p. 116). The increase in 

faith and piety is the core and main objective of national education (SISDIKNAS, Article 

3), and its implementation must be of a high religious value (article 4 paragraph 1). 

"The love of God and all of His creations are important pillars of value in human 

life" (Azzet, 2014, p. 30). If someone can love his God, his life will be full of goodness. 

Especially if love for God is perfected by loving His creation. God's creation is the whole 

universe and its contents. Thus, loving His creation means loving fellow humans, 

animals, plants, and all this nature. People who have a love of God will try to behave in 

full love and kindness. 

The value of character that is closely related to God Almighty is religious value. 

According to Azzet (2014, p. 88) "the thing that should be developed in students is the 

awakening of thoughts, words, and actions of students who are strived to always be 

based on divine values or that come from the teachings of the religion they adhere to". 

So, the religion embraced by someone is truly understood and practiced in everyday 

life. 

If someone has a good character related to God Almighty, then his whole life will 

be good. But unfortunately, this kind of character does not always awaken in religious 

people. This can occur because of a lack of awareness in its diversity. Even more sad if 

a religious person is limited to confession, but in everyday life he is not at all behaving, 

behaving, and behaving in accordance with the teachings of the religion he adheres to. 

"The universal values of religion that form the basis of value education are 

important because a person's belief in the truth of values derived from his religion can 

be a strong motivation for him in building values" (Azzet, 2014, p. 18). In this case, the 

students are of course built their values based on the universal values of the religion 

they embrace. Thus, students will have good faith and piety as well as noble character. 

The value of trust is the first and foremost value in life so that the formation of 

faith is often equated with fostering trust values. The value of faith is seen as a price 

that has a higher position (Sauri & Budimansyah, 2014, p. 30). 

According to Asyafah (2011, p. 59), students need to be trained to realize the 

values of faith in their daily activities. Taftazani (2008) in Asyafah (2011, p. 60) states 

that fostering faith and piety as part of general education requires an educational 

process that does not only carry out learning activities that transform knowledge, but 

instill values and actualize them in life. An example is the step tadzawwuq is a process 

in which the internalization of the value of faith occurs in the heart (Asyafah, 2014, p. 

39). 

Therefore, students must develop their character so that they truly believe, 

speak, and behave in accordance with the teachings of their religion. To do this, it is 

certainly needed by educators or teachers who can also be role models. Not a teacher 

who teaches students to be obedient and obedient and to carry out the teachings of 

God Almighty, while he himself is disobedient and obedient. In value education, 

students need examples, figures, and examples. 
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The most visible sign for someone who has a good religion is to practice the 

religious teachings he adheres to in daily life. This is the real value built for followers of 

religion. In Islam, for example, the faith of a new person is considered perfect if it 

includes three things, namely belief in the heart, made verbally, and manifested in real 

action (Azzet, 2014, p. 68). Similarly for students, they should be able to practice the 

teachings of their religion. If this can be done well, it means that value education has 

been successfully built in the teaching and learning process in schools. 

Program internalization of values must be able to attract students' interest, make 

students feel important in the presence of values, not make students bored so that the 

internalization of values can work effectively (Asyafah, 2016, p. 115). In this strategy 

both educators and students are equally involved in the active communication process, 

which does not only involve verbal and physical communication, but also involves inner 

communication (Asyafah, 2016, p. 154). 

Fostering moral values in the present conditions is very important, even the 

moral references developed are not sufficiently based on the moral values of society, 

especially those who are looking for forms like in Indonesia. Therefore, moral guidance 

that refers to religious values becomes a necessity that cannot be negotiated anymore. 

The teacher as an important component in fostering the religious value of students 

(Sauri, 2018, p. 1). 

Value education is intended to help students understand, realize, and experience 

values and be able to place integrally in life. To arrive at the intended purpose, 

educational actions that lead to good and right behavior need to be introduced by 

educators (Kosasih, 2011, p. 11). Value education produces a whole, comprehensive, 

healthy, full-fledged, integrated human resource (Kosasih, 2011, p. 16). 

Value education is a process of guidance through education models oriented to 

the planting of life values which include religious, cultural, ethical, and aesthetic values 

towards the formation of personal students who have religious spiritual intelligence, 

self-control, whole personality, noble character, and the skills needed by him, the 

community, and the country (Sauri, 2017, p. 7). 

The goal to be addressed in value education is the cultivation of noble values in 

students (Sauri, 2017, p. 8). Value education is not only a special program that is 

taught through a number of subjects, but covers the entire education program (Sauri, 

2009, p. 11). 

For an educator, he is actually skilled in controlling thoughts, feelings, and 

actions. This approach by some experts is called the integrated human values learning 

model; which is aimed at achieving superior human beings (human excellence) or 

whole people with an integrated personality between head, heart, and hand. (Sauri, 

2008, p. 4). 

According to Hakam (2016, p. 7): 

 

Elementary school is recognized as having an important role in building the 
foundation of the individual. On that basis, all educational activities (intra-
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curricular activities, co-curricular activities, extra-curricular activities, and school 
culture) must be able to facilitate the planting and development of students' 
values so that noble character is involved in an integrated manner with 
educators, education staff and the community. 
 

In the school environment, value education must involve all existing educational 

components. Among the components of education are teaching objectives, educational 

curriculum contents, teaching and learning processes, subject management, 

assessment, school management, extracurricular activities in schools, facilities and 

infrastructure equipment and their use, and all involved in educational activities in a 

school. All these components must be managed and built in order to develop good 

character. 

Not only kiai and ustaz are able to be role models for students in their daily lives, 

but teachers in public schools are also able to be good examples for their students. Not 

only Islamic boarding schools are able to internalize religious values and foster 

personalities independently and responsibly. However, even in private public schools, 

they were able to internalize religious values, namely the SD Laboratorium UPI Kampus 

Cibiru.  

Reward rituals for Christmas celebrations according to Durkheim (in Lawang, 

1986, p. 201) are symbols of interdependence and are a person's moral obligation to 

others. In line with Durkheim, the SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru also distributes 

basic necessities in welcoming Eid al-Fitr to instill the value of caring students towards 

others and those around them in need. 

Schools have a shared vision of value education. This joint step is the first step 

that must be carried out by educational institutions who want to be able to develop 

value education as a whole and thoroughly, so that the obstacles that occur in 

developing value education will be more easily overcome. 

Based on the problems, phenomena, conditions, and reality about value 

education in elementary schools, researchers are very motivated to conduct research 

on how the process of internalizing the value of faith through extracurricular activities 

in elementary schools in order to be able to improve religion’s dutiful?  

 

Related Works/Literature Review 

The Nature of Value for Humans 

The following is the essence of value for humans according to (Hakam & Nurdin, 

2016, pp. 1 - 4) in the book Metode Internalisasi Nilai-nilai: 

a. Value is the idea of a person or group about something that is seen as good, right, 

beautiful, wise so that the idea is valuable and quality to be used as a guide or 

guideline in acting and acting. 

b. Humans have the potential to be of value, but human ideas about values are not 

carried out since birth. The value of a person grows and develops according to his 

awareness, with something he agrees as something good, right, beautiful, quality, 

and valuable. 
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c. Awareness of values must be sought by every human being. Humans have an 

obligation for themselves to find value so that they are good, right, beautiful, wise, 

valuable and quality, and must increase the degree of awareness of their value in 

living together with others so that their life and life are good, wise, and valuable. 

d. Values in a person will be manifested in words and actions, words, and actions of 

someone reflect their values. What someone says and what someone does reflects 

the degree of one's judgment. 

e. Humans as creatures that have the potential to be valued can be viewed on two 

sides, first the potential to present value in themselves, both potentials to increase 

the degree of judgment. The potential to present value in oneself means the ability 

to accept values from the outside that have not yet become self-worth to be of 

value. The potential to increase the degree of assessment means that a person has 

the potential ability to be valuable, so that step by step according to time and 

experience (training) will be able to improve the quality of self-worth and the ability 

to assess other things. 

f. Values in humans can be realized in the form of ideas or concepts, psychological 

conditions that express their souls, and valuable actions. 

 

Internalization of Value 

Internalization of values is the recognition of the existence of external values that 

are deemed necessary to belong to someone. The process of internalization is 

essentially an effort to present a value that originally existed in the external world into 

internal property both for someone or an institution (Hakam & Nurdin, 2016, pp. 5-6). 

According to (Hakam & Nurdin, 2016, p. 14) the process of internalizing values 

can go through the following stages:  

a. Value transformation phase, namely the process carried out by the trainer in 

informing good and bad values. The value delivered is only limited to touching the 

cognitive domain that is easily lost if the participants' memories are not strong. 

b. The value transaction stage, the process of internalizing values through two-way 

communication between the coach and the participants reciprocally, so that the 

interaction process occurs. The coach influences the value of the participant 

through the value he or she is doing while the participant can accept the new value 

that is adjusted to his or her value. 

c. Trans-internalization stage, namely the process of internalizing values through a 

process that is not only verbal communication but also personality communication 

displayed by the trainer through exemplary, conditioning, and habituation to 

behave according to the expected value. Participants are invited to understand the 

value, be trained to actualize values, get concrete examples of how values are 

implemented in everyday life, and have the opportunity and habituation to 

actualize values. 

 

Relationship of Value Types with the Value Internalization Approach 
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When someone tries to accept external values it is seen that these external 

values are important, valuable, and are worthy of the individual recipient of the value. 

External values must be objective values or universal values, even absolute values so 

that they are worthy of being transmitted to individual recipients of value. This 

potential value is seen as coaching, that is, from not understanding the value to 

knowing the value, understanding values, living up to values, and being able to do 

according to values and get used to behaving according to values.  

In the world of training the process of value building is more represented by 

perennial philosophy and cultural transmission which views society as more important 

than the individual. Therefore, the values of the community must be inherited to 

individuals including trainee participants. Individuals are seen as good when they are 

able to internalize and practice the values of the community.  

 

Individuals as heirs of social values, the coach is obliged (Hakam & Nurdin, 2016, 

p. 30): 

a. Introducing individuals to social values (information). 

b. Train individuals to be able to do as required by social values (training). 

c. Facing individuals on the model so that they can mimic the implementation of 

social values (modeling). 

d. Prepare conducive conditions so that social values can be applied, either by giving 

gifts and punishments or preparing situations and activities to apply the social 

values (conditioning). 

e. Familiarize individuals as well as groups to get used to implementing values in daily 

life (habituation) both spontaneously and programmed. 

f. Realizing all members of the social community (schools, organizations, institutions) 

to cultivate social values in their lives (culturalization). 

This flow of coaching values is more reflected by the understanding of 

behaviorism, behavioral learning, and social learning theory. Social learning theory 

does not consider morality as a special form of human activity that follows a unique 

journey of its development, but explains that moral behavior is obtained in response to 

modeling and reinforcement. 

According to Hakam & Nurdin (2016, pp. 32 - 33) absolute values derived from 

absolute sources have absolute truth, meaning that these values are inherently 

accepted absolutely. However, in the process it does not always have to be conveyed 

indoctrinatively even though not in an open way to criticize the origin of the value 

which can reduce confidence in that value. Rational assessment is possible so that the 

value can be logically accepted but not to question the validity of that value. On that 

basis, conveying the absolute value of the internalized by the participants, the trainer 

is advised to use cultural transmission patterns from explanation, training, modeling, 

conditioning, habituation, and culturalization. 

Superka, et. Al (in Muslich, 2013, p. 108) explains that whether or not the 

approach to value planting is widely used in various communities, especially in the 
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cultivation of religious values and cultural values, is realized or not. Religious followers 

have a strong tendency to use this approach in the implementation of religious 

education programs. For its adherents, religion is a teaching that contains ideal values 

that are global in nature and the truth is absolute. 

On the other hand, these values must be accepted and trusted. Therefore, the 

educational process must be based on these teachings or values. As understood that in 

many ways the limits of truth in the teachings of religion are clear, certain, and must 

be believed. Religious teachings on various aspects of life must be taught, accepted, 

and believed to be true by adherents. Faith is an important basis in religious education 

(Muslich, 2013, p. 109).  

 

Value of Faith 

A Muslim who believes in Allah subhanahu wata’ala in the sense of justifying the 

existence of the Supreme Lord, the Creator of heaven and earth, Knower of all the 

unseen and the real. Based on the arguments and information contained in the Qur'an 

and the real in the universe it is mandatory for us to believe it. The implication of this 

faith is that humans, especially a Muslim, must display and practice it in daily life. 

Weaknesses and mistakes that people often make are acting and acting not based on 

faith. This means that what is done does not produce value at all. As if man is doing 

something there is no one watching (Sauri, 2018, pp. 53 - 54). 

Islamic Aqeedah (Tauhid) as the foundation of Islam is the basis for one's Islam. 

Aqeedah is not only knowledge or belief, but a belief that carries consequences 

forming certain behaviors or attitudes. Because of that belief or faith is displayed in a 

whole behavior, both in heart, mouth, and visible behavior. In the book Character 

Education in the Islamic Perspective, Sauri (2018, p. 59) writes that faith is defined as 

follows: Promote with the mouth, justify with the heart, and carry out with all members 

of the body. 

Faith is the belief in something that is unseen. Its manifestation is piety which is 

to stay away from His prohibitions and obey His commands (Sauri, 2018, p. 14). As 

contained in the Qur'an Al-Baqarah verse 3:“Those who believe in supernatural beings, 

who establish prayer, and spend part of the sustenance that we give to them.“ 

Believing in the unseen is interpreted as a belief in the omnipotence of Allah 

subhanahu wata’ala who created it which encourages people to always be aware of 

temptations and deceit so that humans are ensnared in sin. This awareness is 

expected to encourage people to always ask for God's protection and be aware of all 

possible bad whispers that come at any time. Remember to God and continue to be 

consistent to worship, pray and work according to His commands are the real 

implications of faith in the unseen (Sauri, 2018, p. 85). 

Faith in three things, namely, First; Believing in God's actions in general such as 

creating, giving rizki, turning on and off and; Second; Believe in qodho and qodar Allah 

subhanahu wata’ala. Third; Believe in the oneness of His Substance (Sauri, 2018, pp. 

55-56). 
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'Insan Kamil' is a human who in his life always acts righteous deeds (doing good) 

based on faith in Allah subhanahu wata’ala which manifests in the attitude of piety. As 

mentioned in the Qur'an, Surat Al-Hujurat: 13 which means "Indeed the most noble in 

the sight of Allah subhanahu wata’ala is the person who has the highest quality of faith 

'' (Sauri, 2018, p. 187). 

Morals are the fruit of faith. The parable of faith with morals can be likened to a 

tree with its fruit. So, there can't be fruit if there is no tree. There cannot be moral 

action if there is no faith (Sauri, 2013, p. 22). 

 

Extracurricular Activities 

Planning and implementing character education can be done through integration 

into the daily activities of the school, namely routine school activities, spontaneous 

activities, role models, and conditioning. 

(a) Routine school activities. 

Routine school activities are activities carried out by students continuously and 

consistently at all times. Example: worship together/pray with each Dzuhur (for 

those who are Muslim), pray when starting and completing lessons, and say hello 

when meeting other teachers/education staff. 

(b) Spontaneous activities. 

Spontaneous activities in the form of activities carried out spontaneously when the 

educator encounters and knows the behavior of students who are not good, which 

must be directly corrected so that he does not repeat it. 

Example:  

• If there are students throwing garbage randomly then spontaneously gives him 

the understanding to throw garbage in its place. 

• If there are students yelling so as to disturb the other party then spontaneously 

give attention to him to ask for something politely and not shouting. 

Spontaneous activities also apply to the behavior and attitudes of good students so 

they need to be praised. Examples: getting high grades, helping others, gaining 

achievements in sports or the arts, and daring to correct the behavior of friends 

who are not commendable.  

(c) Role model. 

Role model is an activity carried out by supervisors, principals, teachers, and 

administrative staff in schools that can be used as a model for students. Example: 

saying words politely, honestly, not eating while walking, not throwing trash 

anywhere, and greeting when meeting other people.  

(d) Conditioning. 

Conditioning is done by conditioning the school as a supporter of the 

implementation of school life that reflects character values. For example: toilets 

that are always clean, garbage cans are in various places and always cleaned, 

schools look neat, and learning tools are placed regularly. 
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Internalization of Values in Extracurricular Activities 

Value education besides being held through intracurricular activities also needs to 

be held in extracurricular activities. Extracurricular activities that have been held by 

schools are considered as one of the potential media for character building and 

improving the academic quality of students. Through extracurricular activities it is 

expected to develop the abilities and sense of social responsibility, potential, and 

achievement of students. Extracurricular activities are educational activities outside of 

subjects and counseling services to assist the development of students according to 

their needs, potentials, talents, and interests through activities specifically organized by 

capable educators or education personnel and having the authority in school. Obedient 

behavior towards religious teachings can be integrated in the commemoration of 

religious holidays (Zubaedi, 2012, p. 314).  

Extracurricular activities will be more meaningful if it is filled with a variety of 

value-filled activities that are attractively packaged to overcome the current tendency 

to show reluctance to be involved in extracurricular activities. In order for 

extracurricular activities in the future to be more meaningful for learning the 

values/character of students need extracurricular activities that are planned, 

programmed, and systemic. Each activity needs to be accompanied by a mentor who 

guides where the direction of this activity will be carried out, even though it does not 

have to be in place at all times. Extracurricular programs need to be presented with 

interest, including simulation techniques, role play, and discussion (Zubaedi, 2012, p. 

309). 

Schools must implement the totality of education by relying on exemplary, 

creating an environment, and habituating through various tasks and activities. Thus all 

what is seen, heard, felt, and done by students is filled with value education. The 

creation of milieu is very important so that it has a positive effect in educating the 

values/character of children. The creation of the environment in schools can be done 

through assignments, habituation, training, teaching, direction, and example (Zubaedi, 

2012, p. 311). 

 

Material & Methodology 

Data 

Data collection is obtained through library research techniques, observation, 

interviews, and documentation studies. 

a. Literature studies 

Literature studies are conducted to collect scientific data from various literatures 

related to internalization of values, values education, the value of faith, moral value 

education in elementary schools, and research methods. 

b. Observation 

The observation process by following intensively and routinely in participant 

activities at the research site. From direct observation activities can be obtained a 

factual description of the research issues that are being explored as well as the 
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participants' own activities. In this study, observations were made to collect data 

about the process of internalizing the value of faith through extracurricular 

activities in Elementary Schools.  

c. Interview 

The researcher conducted an interview with the Principal, SD Laboratorium UPI 

Kampus Cibiru, and Grade 1 - 6 Elementary School students. Interviews were 

conducted after observation around the school and in class. Interviews were 

conducted to ask various problems surrounding the formulation of the problem in 

order to clarify information that was not clear at the time of observation at school 

and in class. 

d. Document 

Document study techniques aim to complete the analysis of the data and 

simultaneously complement the data that has been obtained through observation 

and interviews. Because this research is qualitative, the study of documents is a 

complement and a data amplifier that can help in analyzing and interpreting data.  

 

Method 

This study uses a qualitative approach with analytical descriptive techniques that 

aim to express a series of meanings empirically that have been and are being passed 

by participants. Qualitative approaches are very relevant to use in social science and 

humanities research because one of the objectives is to obtain a naturalistic 

comprehensive picture (Creswell, 2016, p. 4). This study uses a case study because it 

wants to explore the learning process and the activities of teachers and students 

during learning. 

The idea behind qualitative research is to purposely select participants and 

research locations who can understand the problem under study (Creswell, 2016, p. 

253). Participants consisted of students in grades 1-6, principals, vice principals of 

students, and teachers both walikelas, field teachers, and counseling guidance 

teachers. The place of research was conducted at the SD Laboratorium UPI Kampus 

Cibiru. 

 

Results and Discussion 

Result 

Extracurricular Activities in Schools to Improve Religion’s Dutiful in SD 

Laboratorium UPI Kampus Cibiru 

Reading and writing the qur'an and tahsin (BTQ) 
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Friday prayers in congregation 

 

Dhuha prayer 

 
Fast 

 
 

Commemorating Islamic holidays 

Students carry out Islamic New Year celebrations. There are carnival events and there 

are various kinds of competitions held, namely Pildacil, MHQ, and MTQ. In addition to 
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diving around the school, there was also an interesting spectacle from percussionist 

and tausiyah extracurricular about the meaning behind the new year. 

 

Artistic creations from students and teachers in the context of Islamic New Year 

celebrations 

 
Qurban learning 

Qurban animal slaughter learning activities 

 
 

Hajj rituals 

Hajj rituals are an annual routine agenda organized by the PAI KKG school 
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Corpse management (Pemulasaran jenazah) 

 

Malam Bina Iman dan Takwa (IMTAK) 

 
Social service (Social care) 

SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru handed over assistance to victims of floods and 

landslides in Garut and Sumedang 

 

 

SD Lab Berbagi is a routine activity carried out during the month of Ramadan 
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The SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru held a social service to the Rancabolang 

nursing home and orphanage in Bandung 

 
Submission of donations from the large family of SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru 

for victims of the earth and tsunami echoes in Palu and Donggala 

 

 

Discussion 

Actualization of one's faith, other than through vertical communication between 

someone with the Creator (worship), also requires the existence of a process of social 

interaction between individuals with one another in community life (horizontal 

communication), perfection of one's faith even one of the measuring instruments when 

he builds a good, beneficial relationship, and love each other more than his love for 

him. 

The actualization of pillars of Islam mostly requires an interaction between 

humans with one another, namely prayer, zakat, and hajj. The three things are 

worship that requires the involvement of others in realizing it. The teachings of Islam 

encourage people to work together and help with fellow humans in terms of goodness. 
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In social life the Muslim community can relate to anyone without restrictions on race, 

nation, and religion. 

Obedience to God begins with acknowledgment and confidence in His 

omnipotence. That belief will encourage to manifest it in behavior, in the form of being 

obedient and obedient to all the rules outlined by God. Obedience based on faith will 

give birth to inner calm and sincerity. This sincerity is the main characteristic of a 

devout servant. 

Obedience of a servant are clearly shown in the form of ritual worship or 

mahdhah worship. The forms of direct worship to God consist of movements, sayings, 

and special behavior. The acts of worship are set according to the order. This shows 

evidence of obedience and compliance without reserve. The prayer movement, 

describes the obedience of the people who pray, here understand or not is not the 

standard of validity of prayer because what is needed is obedience to the rules. 

The application of piety in the relationship between humans and other human 

beings is carried out in the form of good relations with others, upholding justice, 

spreading love, and amar ma’ruf nahi munkar. 

Good relations with others are done by developing friendship. Gathering is 

connecting love, which is maintaining, nurturing, and communicating with others 

motivated by compassion. 

A person's faith needs to be educated from an early age, so that SD 

Laboratorium UPI Kampus Cibiru organizes a variety of extracurricular activities that 

are developed in the form of self-development activities and habituation activities to 

improve the adherence of students in carrying out the teachings of their religion. These 

activities are reading and writing the Qur’an and tahsin, praying Dhuha, offering Friday 

prayers, going to church, praying Zuhur in congregation, performing hajj rituals, 

learning qurban, commemorating the Islamic New Year, arranging the corpse 

(pemulasaran jenazah), Malam Bina Iman dan Takwa (MABIT), social service, and 

Islamic art (hadrah, calligraphy, and tilawah). 

1. Baca Tulis Qur’an (BTQ) 

Educating is not just about transferring knowledge, but more than that, that is 

giving commendable values to other people in this case is students to have the 

character of Al-Qur'an. Al-quran's literacy development is carried out so that 

everyone who learns it understands the truth of the content in the Qur'an. In the 

modern science of education Alquran can be learned by looking at the grammar in 

it by interpreting one by one with an Arabic dictionary. The interest in studying and 

teaching the Qur'an is something that cannot be challenged anymore because it is 

a source of principle in human formation. Reading the Qur'an is highly 

recommended to every Muslim individual because the Qur'an will bring various 

benefits to its readers. But studying the rules and procedures for reading is a 

demand that must be fulfilled, besides the punishment gets the penalty of sin, 

mistakes in reading the Qur'an will determine the legitimate or invalid worship 

performed by someone. 
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Therefore, the SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru holds BTQ (Baca Tulis Quran) 

activities. The activity is carried out with the following objectives: 

(a) Students who study the Qur'an can understand what is contained in the Qur'an. 

(b) Fostering students to understand the quranic literacy procedures correctly . 

(c) Students believe that Al-quran is the holy book of Allah subhanahu wata’ala 

which has been proven to be true. 

2. Dhuha prayer 

SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru held dhuha prayers every Friday to build a 

stronger faith and to facilitate the provision of sustenance for the students. Dhuha 

prayer which is a routine at the SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru aims to teach 

and familiarize students with the virtue of the Dhuha prayer, especially for 6th 

grade students who will go to the National Examination and School Exams. By 

cultivating Dhuha prayer from an early age, it is hoped that students will internalize 

the value of the faith from the outward to the inner. 

3. Friday prayers in congregation and Keputrian 

Every Friday, male students carry out Friday prayers in congregation while female 

students carry out the ministry. 

Friday prayer is a mandatory prayer service that is held in congregation for Muslim 

men every Friday as a substitute for dhuhur prayer. With Friday prayers in touch, 

the students were given a value education about togetherness, discipline and 

obedience. 

Maternity activities are specifically for female students at school. The activity is 

carried out every day to coincide with the midday prayer. This keputrian activity 

was guided by the teacher at the school. Keputrian activities are a means or 

gathering place for female students to increase knowledge, skills and 

understanding of Muslim culture. Keputrian implementation was divided into two 

groups, namely the upper group for grades 4-6 elementary school and the lower 

group for grades 1-3 elementary school. Each group was guided by a religious 

teacher and several class teachers. 

 

4. Dzuhur prayer in congregation 

The expectations of the school in addition to educating students, efforts to 

familiarize students to perform congregational prayers are also expected to reflect 

the attitude of students who are always obedient and obedient. The purpose of the 

Zuhur prayer in congregation at SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru is: 

(a) Improving student discipline, Applying discipline to students is not easy. But 

over time, students' awareness of the importance of performing the Dzuhur 

prayer in congregation began to grow. From here the discipline of students 

begins to form with the prayer activities in congregation. So that students are 

not only disciplined in terms of prayer in congregation, but are disciplined in 

other matters as well, such as lunch and class after the break. 
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(b) A loving attitude towards fellow friends. Meeting each other and gathering 

together in a religious activity can foster an attitude to love each other friends. 

Shaking hands can unite the relationship, know friends who we haven't known 

before, shows that Islam teaches to be friendly to others. 

(c) Keep students away from behavior that is less commendable. People who 

always carry out the commands of God will avoid traits that are less 

commendable, because they know that God always watches over what they do. 

By performing prayers in congregation, we obey Allah subhanahu wata’ala 's 

commands and carry out what the Prophet and his companions did. 

(d) Increasing students' willingness to sacrifice. At the SD Laboratorium UPI 

Kampus Cibiru this attitude can be seen with the concern of students in building 

a community to care for disadvantaged people through daily infaq movements 

donated through a mosque. 

 

5. Fast 

During the month of Ramadhan students at the SD Laboratorium UPI Kampus 

Cibiru are educated to carry out fasting. Fasting is refraining from eating and 

drinking and actions that cancel fasting. Self restraint is holding back the desire 

that pleases him, because that person who fasts will feel the feeling of the person 

whose desires and needs are not achieved. Including feeling the pain of a hungry 

and thirsty person. Because of that fasting educates people to have social care and 

concern for fellow human beings. The value contained in fasting is controlling and 

limiting itself from various kinds of urge to desire or lust. Such an attitude if carried 

out by the community can be transformed into a social attitude that has mental 

resilience (Sauri, 2018, p. 105). 

By getting used to carrying out the fasting of Ramadan, it is hoped that fasting can 

educate and foster the faith of the students, because in fasting there are 

temptations. The person who fasts requires the basis of faith, because someone is 

fasting or not dependent on the person concerned. A person can pretend to fast 

and others will not know it. Who knows the real condition is himself and Allah 

subhanahu wata’ala. Therefore, in fasting there is education and faith formation 

that is done by always trying to feel God's presence with him. 

The law of fasting in the Qur’an: Oh, those who believe, are obliged for you 

to fast as required of those before you so that you will be devoted. (Q.S. Al-

baqarah, 2:183). 

 

6. Social service 

Besides being trained to fast, the elementary students of the SD Laboratorium UPI 

Kampus Cibiru were also trained to take part in social services. After fasting, it is 

expected that students are able to empathize by feeling the suffering of others so 

that there is a feeling of love with fellow human beings. The absolute owner of 

everything on earth, including property is Allah subhanahu wata’ala. Ownership by 
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humans is only relative, limited to carrying out the mandate of managing and 

utilizing it in accordance with His provisions. 

Believe you in Allah and His Prophet and spend a portion of your treasure that Allah 

has made you master it, Then those who believe between You and Utilize (a 

portion) of your wealth get a great reward (Q. S. Al Hadid:7) 

SD Laboratorium routinely carry out SD Sharing Lab Activities. This is intended to 

train students' empathy and care for the suffering of others. They are accustomed 

to donating or infaq. When there was a disaster in Palu and Donggala, the students 

also contributed to the victims. 

 

7. Hajj rituals 

Hajj rituals at SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru are usually held near the 

moment of Eid al-Adha or Hajj. The purpose of holding the Hajj rituals at the SD 

Laboratorium UPI Kampus Cibiru is as follows: 

(a) Providing religious experience to students from an early age. The 

implementation of the Hajj ritual in children is one way to provide a complete 

experience of worship so that it is embedded in his innocent soul and later 

becomes part of his religious personality, which tends to behave according to 

religious guidance. 

(b) Children can know the meaning of each pillar of the pilgrimage that is carried 

out. All aspects of the child's psychology will be touched, because the practice 

of rituals is carried out with the physical activity of the child in a regular and 

orderly, stimulated children's cognitive activity in the form of listening, 

memorizing and understanding prayers and sequences, social-affective 

activities will be studied in the form doing activities together with his friends 

and practicing to accept the rules of the game, practicing to obey the rules 

informed by the teacher, practicing to meet the expectations of others by 

behaving in an orderly manner and practicing responsibility, practicing social 

behavior such as yielding, orderly, tolerant, divide, sacrifice and so on that will 

spur socialization of children. In rituals, children will recognize practical moral 

values and religion, children will get experience about behaviors that may or 

may not be done, both in accordance with religion and in accordance with the 

demands of the environment. 

(c) Improving the quality of education Good education is education that is not only 

in the form of teaching or theory but must also be practiced. Hajj rituals for 

children are the practice of religious studies that support religious teachings in 

school. 

 

8. Qurban learning 

Commemorating Eid al-Adha, or it can be called the Sacrifice Day, actually 

demands the piety and role of Muslims in the midst of social reality, after about two 

months before leaving fasting in the month of Ramadan and continuing Eid al-Fitr 
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whose messages are also for Muslims cautious people. The belief that the value of 

piety is fluctuating, so the message of the Sacrifice holiday is like wanting to 

reaffirm faith and the closeness of God's presence as one of the implementation of 

the message of piety. SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru tries to maximize the 

momentum of Eid al-Adha/Eid al-Sacrifice as a learning medium, i.e.:  

(a) The sacrificial service educates the sincere soul in sacrifice, as exemplified by 

Prophet Ibrahim and his son, Prophet Ismail.  

(b) Educate students so that their inner sympathy and empathy can be embedded 

in those who are not possessed. SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru involves 

all students in sacrificial worship and invites students to practice sacrificing in 

the urun way (collecting money together) to buy sacrificial animals. Not only 

that, the SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru invited students to work together 

with the teachers to handle the sacrificial animals. 

 

9. Commemorating the Islamic new year 

In the turn of the year on the Islamic calendar. This big event for Muslims is of 

course a good momentum for schools to carry out Islamic programs. Various kinds 

of activities have been prepared by all teachers in SD Laboratorium UPI Kampus 

Cibiru to welcome the turn of the year. The students must understand and 

understand the procedures for dating themselves and emulate the spirit of the 

struggle of the preaching of the Prophet Muhammad. Some of the activities carried 

out by elementary students at the SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru while 

commemorating the Islamic New Year are:  

(a) Carnival. Carnival began a series of activities to welcome the Islamic new year. 

This activity was attended by all students and teachers at the school. Long 

travel routes make students even more excited. Carnival activities were chosen 

in order to emulate the spirit of the Prophet in preaching. Like the Prophet who 

walked from his birthplace to the city of Medina which was no less than 450 

km, in order to uphold Islamic da'wah. 

(b) Pildacil Competition, MHQ, and MTQ. Pildacil is the Election of Dai Cilik, MHQ is 

Musabaqoh Hifdzil Quran, and MTQ is Musabaqoh Tilawatil Quran. This 

competition is intended to increase students 'confidence and at the same time 

increase students' love for the Qur'an. 

 

10. Expulsion of the body (Pemulasaran jenazah) 

Training on the expulsion of bodies is general education in Islam. SD Laboratorium 

UPI Kampus Cibiru organizes this training so that students are able to understand 

one of the most important Fardu Kifayah in the community. Early on students must 

be able to understand the procedure for taking care of the body. The knowledge of 

the distribution of bodies is very much needed by the community but is rarely 

taught in schools in general. At SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru this training is 

a routine school agenda every year. Those who are trained are not only students, 
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but all school members such as class teachers, field teachers, administrative staff, 

field officers/cleaners. With the training of corpse education, students not only 

have the ability to think but also must be balanced with how much they benefit in 

the community. 

 

11. Malam Bina Iman dan Takwa (MABIT) 

MABIT at SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru is carried out in order to foster the 

faith and piety of the students. The series of mabit events is reading the Qur’an 

(tadarus), praying in congregation, evening meditation, and ending with morning 

exercise. 

 

12. Islamic art (hadrah, calligraphy, and tilawah) 

There are several extracurricular activities related to Islamic art at the SD 

Laboratorium UPI Kampus Cibiru, namely: 

(1) Hadrah art is Islamic art that is displayed by Hadrah/Tarbang's procession. 

Hadrah art is played while singing verses and praise for the morality of the 

prophet Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. In terms of the benefits of 

Hadrah art, it is more useful and rewarding for religion, because if it is peeled 

deeper into the verses sung by Hadrah art it contains meaning that always 

upholds the greatness of the Prophet Muhammad and the majesty of Allah 

subhanahu wata’ala. Hadrah is one of the media to instill values towards 

worshipers or society in general. Through the Hadrah Arts it is hoped that 

students will be able to apply the values of Islamic Education contained in the 

activities of Hadrah in real life. In addition, in the implementation of hadrah 

also always teaches and instills values to each student to have a patient 

attitude, always remember (dzikir), and give thanks to God Almighty, and is 

recommended to always do godly deeds with the principle of amar ma'ruf nahi 

munkar. 

(2) Calligraphy. This activity is intended to add to the faith and make it easier for 

students to remember God so that their hearts become peaceful, because every 

time they see their calligraphy immediately remembered God so that they feel 

they are always watched by God. The students will not dare to do things that 

are prohibited by religion so that when he has carried out the right things his 

heart becomes serene and God willing, it will be protected by Allah subhanahu 

wata’ala. 

(3) Tilawah. The benefits of tilawah are to treat spiritual and physical ailments, as a 

means to reflect and think about the wisdom of events both pleasant and sad, 

as the most important capital for preaching and also studying religion. 

 

Conclusion 

As a formal institution, the school strives to develop human quality in the form of 

mastery of science based on strong and strong faith. So even with the SD 
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Laboratorium UPI Kampus Cibiru. SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru has a dream of 

graduating students who not only excel in achievement but must also have strong faith 

and piety so that they will be attached until they are old. To realize this dream, SD 

Laboratorium UPI Kampus Cibiru developed a model of elementary school education 

that is able to foster spiritual, intellectual, social, and emotional intelligence in a 

conducive and democratic educational environment to optimally develop talents, 

interests, values and competencies..  

SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru realizes that a person is bound by something 

that is the most fundamental of him that has an impact on all aspects of his life. 

Something that is fundamentally binding is faith. A person's faith needs to be educated 

from an early age, so that SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru organizes a variety of 

extracurricular activities that are developed in the form of self-development activities 

and habituation activities to improve the adherence of students in carrying out the 

teachings of their religion. These activities are reading and writing the Qur’an and 

tahsin, praying Dhuha, offering Friday prayers, Keputrian, praying Dzuhur in 

congregation, performing hajj rituals, learning qurban, commemorating the Islamic 

New Year, arranging the corpse (pemulasaran jenazah), Malam Bina Iman dan Takwa 

(MABIT), social service, and Islamic art (hadrah, calligraphy, and tilawah). All of these 

activities are SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru's efforts to internalize the value of 

student faith so that the spiritual, intellectual, social, and emotional potential of 

students can develop well and optimally.  
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 النحويةللمواد  على طريقة تدريس األقران افياإلض سبرنامج الدر 

 ةم اللغة العربياقسأبالجدد املبتدئين في اللغة العربية  الجامعة طلبةلدى 

 بإندونيسيا

 

 عبد الوهاب

ميةجامعة ماالنج الحكو   
abdulwahhab.allasimi@gmail.com 

 

من االستماع  ءة في مهارات أساسية فيهاى الكفاتأثر إلالتي ملتعلمي اللغة العربية  مادة مهمةالنحو  :امللخص

رون بالصعوبة في شعي ظلوا نيسيابإندو  لغة العربيةالم اقسأب الجامعة بعض طلبة. لكن والكالم والقراءة والكتابة

الخصة و  إن املواد النحوية كثيرة. من قبل أصالأو لم يتعلموه  قليالأنهم لم يتعلموه إال بسبب  يراثك ذلك. فههتعلم

اإلضافي على  برنامج الدرس ، يقدم الكاتب فكرة عنذلكنطلقا إلى ا .ضيقةالفصل  داخل مع الستاذ التعلمه

 م اللغة العربيةاقسأبلعربية ين في اللغة االجدد املبتدئلدى طلبة الجامعة ة د النحويلمواان ليقة تدريس القر طر 

بأقسام اللغة العربية لدى طلبة الجامعة ة النحوي أهمية املواد شرح( 1يهدف هذه املقالة إلى ) .بإندونيسيا

طريقة  شرح( 3، و)ندونيسياللغة العربية بإام ابأقسطلبة الجامعة الجدد تصنيف  حليل( ت2، و)بإندونيسيا

تصوير إجرءات تنفيذ برنامج الدرس اإلضافي على طريقة تدريس القران للمواد  (4ها، و)اتمميز تدريس القران و 

 .بأقسام اللغة العربية بإندونيسياالجدد املبتدئين في اللغة العربية عة جامال طلبةلدى النحوية 

 .س اإلضافيدر ال ،نحوال يس، تدر تدريس القران : املفتاحية اتالكلم

 

 املقدمة

ظلوا يشعرون بالصعوبة في تعلم  بإندونيسيا م اللغة العربيةاقسأبلجدد جامعة اطلبة البعض 

الذين لم يتخرجوا في املدارس اإلسالمية  بيةن في اللغة العر ؤو املبتد ةالطلب معظمهماملواد النحوية. 

د ملواإن ا. وبجانب ذلك، قبلمن  أصالتعلموها  أو لم يقليالا إال أو املعاهد اإلسالمية ولم يتعلموه

 ضيق ديهمولكن ل. ر التدريبات والتطبيقاتاكثمع إ تها فهم قواعدهاال بد لدراسالنحوية كثيرة، ف

 موها جيدا إال أنهم يطلعونها مرة أخرى خارج الفصل.ن يفهلحيث  تهالدراس ةالدراسيالحصة 

واعد النحوية. إن تدريس القواد امل ن و يتعلم عند ما هاونيوجه ما كثيرا املشكالت السابقة

نتيجة مرجوة إذا لم نتبعه بتدريبات كافية، وإن فهم الطالب للقواعد النحوية ال النحوية ال ينتج 

للغوي، وإن السلوك اللغوي عادة تكتسب من خالل تدريبات وتطبيقات السلوك التكوين  يكفيه

 سببين لضعف الطلبة في هناكإن  (،1986) وقال محجوب .(1986، كثيرة ومستمرة )الركابي
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هو التركيز في  ،والثاني .منفصلة ضيقهو تدريس القواعد كمادة مست ،الول  .الدروس النحوية

 تعلم اللغة وتذوقها.لجانب املهم في وإغفال االقواعد تعليم النحو على 

 ىلس اإلضافي عبرنامج الدر فكرة عن قدم بالنظر إلى املشكلة السابقة، يقصد الكاتب أن ي

م اقسأبالجدد املبتدئين في اللغة العربية لدى طلبة الجامعة واد النحوية طريقة تدريس القران للم

حيث يتعلمون مع بلفهم املواد النحوية  همامج أن يسهلبرنال هذا ن. يرجى مبإندونيسيا للغة العربيةا

املواد  تعليم في ماقسال تلكبساتذة ل ا يخفف وظيفةلك، أن . ومع ذاللغة العربية في املتقدمقرينهم 

 بمساعدة القران املعلمين. النحوية

انات ب البيالكات معيجدراسة تحليلية.  وه كتابة هذه املقالة واملنهج الذي أتبعه الكاتب في

البحث ( 2)و ،في املكتبة حول هذه الفكرةقراءة بعض الكتب  (1) ؛من حول هذه الفكرةواملعلومات 

بعض مع  املقابلة الشخصية( 3)و ،الدوليةفي الشبكة  حول هذه الفكرة واملعلومات عن البيانات

 الدب العربي جامعة ماالنج الحكومية.بقسم طلبة الجدد ال

 بإندونيسيا م اللغة العربيةاقسأبلدى طلبة الجامعة ية و واد النحأهمية امل

 عربيةغة الم اللاقسأ يعجم في طلبة الجامعة هعلمياملهمة التي  من املواد النحو مادة

هدف  إنما (،1989طعيمة )عند . هالفهم هي اللغة العربية أن يفهملكل متعلم بد ال .بإندونيسيا

 ن ينتجه صحيحا بعد ذلك.ذوقه وتدربه على أالجيد وتالتعبير تدريس النحو مساعدته على فهم 

ستماع على اال  ار الفردإقد ، أيواللسان والقلم فهو تقويم الذن، (1984أما الهدف عند مدكور )

 ريقة صحيحة.قراءة والكتابة بطوالكالم وال

ابة اع والكتة الكالم واالستممهار من  ال سيما مهارات أساسية فيها بيةالعر اللغة  ادو م إن

النحو وسيلة لتقويم القلم واللسان من  إنما، (۲۰۱6) شنيك النحو. عندب ةتعلقم كلها راءةوالق

واعد متوقف على معرفة الق والتحريري من الخطاءشفوي و التعبير الاالعوجاج والزلل فخل

الوجه  ادثة علىباإلضافة إلى أن فهم املعنى سواء عن طريق القراءة أو االستماع أو املحالنحوية، 

 .لفضل وإدراك وظيفة الكلمة في الجملة ودورها فيها
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 يابإندونيس عربيةغة الم اللاقسأبطلبة الجامعة الجدد تصنيف 

يمكن من قبل متنوعين خلفية.  بإندونيسيا عربيةغة الم اللاقسأبعة الجدد الجامطلبة  كان

تعد اختبارات تحديد  .مهمعليل تيسهتل بداية الدراسةفي االختبار التصنيفي ب الجامعة تحديدهم

م وضعه باملستوى املستوى إحدى الدوات املستخدمة للوقوف على مستوى الطالب، ومن ثم يت

الكاتب  همفيقسم. )2016سكر، ( تقدمأم املتوسط أم املاملستوى املبتدئ  كان في ناسب له سواءامل

 .أصناف ةإلى ثالثفيها  تهممعايير كفاء حسب

خصوصا املواد النحوية. كانوا  هاة بالكفاءة الناقصة فيهم الطلب؛ هافي دؤوناملبتد دطلبة الجال -1

. هؤالء لعامةارس ارجوا في املدظمهم تخ من قبل. معأو لم يتعلموها أصال لم يتعلموها إال قليال

عن طريق برنامج الدرس اإلضافي على طريقة  النحو زيادة درس الطلبة كلهم يحتاجون إلى

 حوية. واد النران للمقتدريس ال

ة. قد خصوصا املواد النحوي هاالطلبة بالكفاءة املقبولة في ؛هافي املتوسطون طلبة الجدد ال -2

 هاتخرجوا في. معظمهم سالمية من قبلو املعاهد اإل اإلسالمية أفي املدارس  تعلموها قليال

ي املعاهد قليال فعلموها توتعلمو املواد النحوية قليال فيها أو تخرجوا في املدارس العامة لكنهم 

قة تدريس ي برنامج الدرس اإلضافي على طرياإلسالمية. هؤالء الطلبة يحسن بهم أن يشتركوا ف

 ان املتعلمين. كالقر  مواد النحويةالقران لل

خصوصا املواد  هابالكفاءة الجيدة فيطلبة الجامعة الجدد  ؛هافي ون املتقدمطلبة الجدد ال -3

اإلسالمية من قبل. معظمهم اإلسالمية أو املعاهد  املدارسيرا في ثالنحوية. قد تعلموها ك

نون القران يكو  لذينالطلبة ارا فيها. بعض هؤالء وتعلموا املواد النحوية كثي هاتخرجوا في

طريق برنامج الدرس اإلضافي على طريقة تدريس القران  عن هافيلقرانهم املبتدئين  املعلمين

 للمواد النحوية. 

الذين يشتركون في برنامج الدرس اإلضافي على  الطلبة سبق ذكره، ينقسمإلى ما  انطلقا

يتكون  ودور القران املعلمين. نران املتعلميلنحوية إلى دور القطريق تدريس االقران للمواد ا

املتوسطين طلبة الجدد ال وجوبا وبعض هااملبتدئين فيطلبة الجدد الين فيه من كل القران املتعلم

 الطلبة في املستوى العلى أوطلبة الجدد ال املعلمين فيه من بعضقران ليتكون اندبا. و  فيها

 .فيه القران املعلمين رختيانوعات ال في امل قد نجحوا ذينال املتقدمين فيها



 
 

 

 
﴿250﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

 

 

  

 القران املتعلمين

 االختبار التصنيفي 

 

 

 

 

 

 القران املعلمين

 

 

 

 م اللغة العربيةلجدد بقسة اامعة الجتصنيف طلب(: 1) رقم شكل

 تهامميزاو  مفهوم طريقة تدريس األقران

إما القرين  ،لمالتعين معلما في س التي تجعل القر دريالتطريقة تدريس القران هي طريقة  

 يميلت التي لالحتياجاالقران  تعليم يستجيب .ى وإما القرين في املستوى العلىي نفس املستو ف

للعمر  لتعليما بفعاليةل لنفس العمر فاع لتعليمن اأن ـفضال ع، لهااهتج لىإي لتقليدا لتعليما

، إبراهيم) لصففي ا علمملتت اسلوكيا من حسن قدران ـالق تعليمعلى أن  ليلك دهناو، ملختلفا

 صبح مني ألذعلى التعاون ا تدربهمو، معا ميذالتالل ز عمتعز تعليم القران فاستراتيجية .(2004

 نهمراـى أقـرة العالية علملقدذوي المعرفة وا ثيرلتأ نظرالتعليمية وا عيةجتماالت ارياالضرو

 (.2006 ،ويحا)الر

شخصا لديه فرصة  بصفته لقرين املعلمادى طريقة لال هذه من تطبيق يزاتمفأما بعض امل

 فكما يلي. لقرانهم في اللغة العربية خصوصا املواد النحوية لعمل علومه

الجدد  بةطللا

 اللغة قسمب

ةعربيال  

 طلبةال

فيها سطون و املت  

توى ي املسف طلبةال 

 غةالل مقسب العلى

ةالعربي  

 لبةطال

ؤون فيهااملبتد  

 طلبةال

 املتقدمون فيها
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بین هم لتفاوالصحبة اجو من يها فلتي یشیع اشخصیة لا تقالعالا دةیازفي أنها تسهم  -1

قرین لامن متوقع هو كبر مما أبشكل ائها ب املهارات وأدكتساافي یؤثر ي لذالمر ان، القرا

 (.2004، یةلمتعلم )عطا لقرینوامعلم لا

مالئه زلمسئولیة في تعلیم المعلم على تحمل القرین ان القرایس رتیجیة تداستراتساعد  -2

حل ى مهارات یرتفع لدیه مستودوره، وحساسه بفعالیة إلیمیة بما یزید من لتعة ادلماا

مع طف تعالاشاعر موات ة بالذلثقى امستو، ولتفكیرت امهاراتنمیة ص فر، وشكلةلما

 (.1999عيمة، وطرین )بخیت آلخا

وي اد ذلفرافئة ه تجادي لعاالتلمیذ ك اعلى تعدیل سلوان لقرایس رتیجیة تداستراتؤثر  -3

، مینوأ)صالح معهم لعمل ایسعد بنجاحه في طف معهم ویتعافيحبهم ولفكریة اة عاقإلا

2003.) 

طیع بحیث یست، نةولمرامن  ةجة كبیردر ىللمعلم عالقرین اعل یجان لقرایس رتدإن  -4

سته رفي مماجها لتي یحتاالمختلفة رف واملهارات المعاافیكتسب ، لتعلیمافي ار الستمرا

، أو أن لمتعلمالقرین التجریب كل فكر جدید مع د اعدالستاحیث یس من رلتدالعملیة 

 ىإلجابة علاف ربأنه ال یرید معلم یعف یعر، وأن حبر رلم بصدلمتعالقرین اسئلة أیتقبل 

یة لدیه دلفروق الفراعي ایر، ولتفاعل معهافي دق م صالى معلإحاجة بهو ما ر بقدسئلته أ

 (.2002دة، )حما

يحتاج إلى إضافة  شخصا بصفته رين املتعلمقلا لدى تمميزا طريقةال وكذلك لهذه

ها طبيقعض املميزات من تا بوأم. املواد النحوية خارج الفصلالدرس للغة العربية خصوصا 

 ما يلي.كف لديه

بین  هملتفاوالصحبة اجو من فيها یشیع  لتيالشخصیة ت العالقادة ایازفي أنها تسهم  -1

متوقع من هو كبر مما أبشكل ها دائوأ هاراتب املكتساایؤثر في ي لذالمر ان، القرا

 (.2004، لمتعلم )عطیةالقرین والم لمعالقرین ا

اه ومستوعته فق سروعلم تلمتعلم فرصا للاللقرین ان لقرایس رتیجیة تداسترم اتقد -2

جعة الراة له للتغذیة لفرصاتتیح أنها كما  ،لهدي لفرم اهتماالاتوجیه ل لك من خالوذ
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لصحبة اجو من فيها لتي یشیع الشخصیة ت اقالعالان تكوی في، وتسهم لیصحح عمله

 (.1999وطعيمة، )بخیت  كبرأبشكل ب املهارات وأدائها كتساالعطف في هم والتفاوا

مع یمیل للعمل ، ولنفساالثقة في تیجیة بارتسالهذه ام في لمتعلا نیلقرایشعر  -3

، مینأو ح صال)ت یالریاضایجابیة نحو تعلم هات إتجاالتكوین دي تؤأنها كما ، آلخرینا

2003.) 

إلیجابي التفاعل اعلى ا معتمدجحا یا نادفرليميا تعان لقرایس رتیجیة تداستراتوفر  -4

بسرعة ن یبوفیج، ییندعالاانهم قرأم مع للتعل نلقابلیاكریة لفاإلعاقة ذوي االمیذ للت

مع لتفاعل اعلى هم وتهيئهم تساعدنها أكما ، لمالحظةل امن خالانهم قرون أدیقلو

ن یكتسبوأنفسهم، ولى عون فيها فرصا یعتمدلهم جیة مما یوفر رلخااة بیئلواع لمجتما

)صالح  يرهممع غج ماالندلهم ابشكل یوفر  لمشاكلامن د في حل عدأيضا مهارات 

 .(2003، مینوأ

 لديه مسؤولية لتعليمشخصا  بصفته لدى املعلم الصلي مميزات طريقةال وكذلك لهذه

 فكما يلي. هديل هاتطبيق منميزات وأما بعض امل. لبتهلط ويةالنح اللغة العربية خصوصا املواد

لتسهيل  ةالتیجیة فعارستنها ابأان لقرایس رتیجیة تداسترام استخدء اثناأ ملعلمون ایشعر  -1

في ث تحدمهارات وظيفية على ل لحصول المنتظمة من خالالتعلیمیة ل افصولافي ت لعالقاا

شخص يهم لتالمیذ لدأن التأكد من الى عم ههاعدتسأنها لخاصة. كما التعلیمیة ل الفصوا

، لكریماد)عبء ال ببطولمناسب ال بسرعة ال لعملهم ایفسر ح ویشرارهم یجلس بجو

1995.) 

، لتقلیدیةالطریقة ابه في م یقوي لذور الداعن  تیجیةاالستراهذه في  ملمعلدور الف یخت -2

 (.2004، سیفلحاجة )اقت ومعین للمتعلمین ومرشد ت ومنظم للمجموعافهو هنا 

یس رتیجیة تداترسل البعض من خالبعضهم الكي یعلم ان لفرصة لألقرالمعلم اعندما یتیح  -3

ي لتقلیددوره ار ییلفرصة لتغالك یتیح ذو ، إلیجابیةاج لنتائامن ا حقق كثیرینه فإان، لقرا

، لمعلمالتالمیذ نحو ى اینشأ لدي لذالتوتر امما یقلل من ، لتعلیمیةالعملیة اكمسیطر في 

قتا و لمعلم مما یعطیه م بها التي یقول العماالكثیر من اتیجیة االستره اهذ خفضذلك تكو
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د هجل العلى بذ، وحثهم دافرمتعلمین كأبالهتمام الإظهار اي إلنساني فداء دوره اكافیا ل

من ضهم لتغلب على ما یعتربلهم والتي تقات الصعوبااجهة اعلى موتهم عدلعمل على مساوا

 (.1998 ،یخلشااهر و ، ز لحمیدا)عبدت عقبا

 

 

 

لدى طلبة ان للمواد النحوية برنامج الدرس اإلضافي على طريقة تدريس األقر  نفيذات تءإجر

 العربية ةلعربية بقسم اللغاين في اللغة الجدد املبتدئجامعة ال

 لتالیة:ات الخطوا البرنامج على مجموعة لكاتب اجرءات هذاا يخطط ،ما سبق بناء على

معايير حسب  لتقسيمهم بقسم اللغة العربية الجدد الجامعة طلبةي لتصنيفعقد االختبار ال -1

فيها  املتوسط ى و فيها واملست ات، املستوى املبتدئ، فينقسمون إلى ثالث مستويهافي تهمكفاء

 فيها. ى املتقدمستو ملاو 

د واملا رسزيادة د الذين يحتاجون إلىها ن فيتوسطياملوحثهم قسم ذلك الب هااملبتدئين في همإلزام -۲

 .برنامجال هذا باالشتراك في النحوية

 لقرانا ور بد اموون أن يقومحيسلذین ا هااملتقدمين في لطلبةا بعض رختیاعقد املنوعات ال -3

 وإما من الطلبة في املستوى العلى.الجدد لطلبة ا ، إما منهفي مينلعملا

 هفمن هد هذفيبتنتعلق ما يجميع  عن لمتعلمینا القرانو  لمعلمینا لقرانا ضیحتو -4

 .فیه كل منهم ودور  تهاءاجروإ

ن معلم وفي كل مجموعة قري هفيقسم إلى مجموعات دراسية ذلك البطلبة الجدد التقسيم  -5

 طالبا. ۲۰ - 15مون نحو متعل نوأقرا

حيث  من القرين املعلم والقران املتعلمين اتفاق كلعلى حسب  هيد املكان والوقت لتنفيذتحد -6

 كوا فيه.ر يشتأن  مهيمكن

لوسائل وات واهم بالدتوفیرو هقبل تنفيذ لمعلمینا لألقرانطريقة التدريس  یبرتد -۷

 .تنفيذه يف التي يحتاجونها یةلتعلیما

 لألقران املعلمين من املواد النحوية التي سيعلمونها. راسيةية واملواد الدساتقديم الخطة الدر  -۸
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 لمتعلمینا القرانو  لمعلمینا القرانو علم الصلي امل بينافقة بناء على املقررات املو ه تنفيذ -۹

 .هقبل تنفيذ

 

 

 الخالصة

 بإندونيسيا للغة العربيةا مابأقس بيةالعر اللغة  ن فيئياملبتدالجدد  الجامعة طلبةبعض 

اإلضافي على طريقة  برنامج الدرس إلى ون يحتاج . لذلك، همملواد النحويةا في تعلم صعبون ظلوا ي

طريقة تدريس القران هي طريقة التدريس التي تجعل القرين معلما . لمواد النحويةل انالقر  تدريس

كانت في املستوى العلى.  ةبمن الطل رينالق اى وإماملستو  في نفس من الطلبة ينإما القر  ،في التعلم

رين لقواملعلم ن املميزات سواء للقرين ابكثير م لديهم ملواد النحويةا هذه الطريقة فعالية لتدريس

 املعلم الصلي. املتعلم و

 التوصيات

 .ادة النحويةى نتيجتهم في املر إليأث البرنامج هذا قرر أن حضور الطلبة فيتجامعة أن لل ينبغي

بجد  ا فيهو شتركليجبرهم كي يحضروا وي فيه شتركون الذين ال يطلبة الجدد القب اعتأن  اهمكنهيو 

بعض النقود أو الهدايا لبعض القران املعلمين و  دةشهاال منحتأن  هال وكذلك ينبغيواجتهاد. 

 .فيه القران املعلمينعلى دورهم كلتشجيعهم 

 

 املراجع

ء أبنا مطبعة مصر: -ة هرالقا .تعلملاساليب أولتعليم ت اجيايتاسترا. 2004 يز.ي عزمجد، إبراهيم

 .مصرية لنجلوا مكتبة، نحسا هبةو

ل ران في التحصيـالقتأثير استراتيجية تدريس  .2006 حامد.الجبار  عبدالسالم عبد ، ويحاالر

ياضية الرلتربية اكلية ب طالى لتدريس لداطرائق دة بماظ حتفاالمعرفي واالس ي رالدا

 .ةمنشور  غير جستيراملة سار وصل.ملاجامعة 

 . الرياض: دار الفكر.بيةالعر . طرق تدريس اللغة 1986الركابي، جودت. 



 
 

 

 
﴿255﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

قتها عالو رانلقراتيجية تدريس استا. 1999. حمدأ فعفا، مةعيوط خديجة حمد، أبخيت

املكتبات ل التعليمية و سائولالعامة لشعبة رر بطرق التدريس افي مقلتحصيل التجريبي با

 .وانحل جامعة لتربيةا كلية ،عیةجتماوایة بور تت سادرا مصر: .انو ة حلیببتر

تنمية مهارات تخطيط  في رانلقا راتيجية تدريسستلية افعا. 2002. محمد محمود محمددة، حما

علمين دى الطالب امللر تعمها ثء أبقال ونتقاافي ت ویاضیارلدة اماويم دروس تقوتنفيذ و

جامعة  لتربيةا كلية، لتدريسوطرق ا ملناهجا يفت سادرامصر:  .وانجامعة حل بيةبكلية التر 

 شمس. عين

تعلمي اللغة العربية ملللغوية اختبارات تحديد املستويات ا. 2016سكر، شادي مجلي عيس ى. 

 .2018مارس  28، مأخوذة (www.alaukah.net))أنلين(،  يرها.للناطقين بغ

تجاه المهارات الطرح وا تنمية يفران لقاتدريس  راتيجيةة استليفعا. 2004ن. رمضا یةخير، سيف

ت: ويلكا التربوية. ملجلة. االكويتلة بتدائية لدوالاحلة ميذ املرتالت لدى یاضیارلانحو 

 لكويت.امعة بجا لعلميا لنشرا سلمج

-www.m-a)، )أنلين(. تعليم النحو لألطفال الناطقين بغير العربية. ۲۰۱6. هبة، شنيك

arabia.com) 2018مارس  28، مأخوذة. 

ام باستخد حفاعلیة برنامج مقتر. 2003حمد. أ سهى، مینوأمحمد د محموة ماجد، لحاص

طفال لاى لحیاتیة لدالریاضیة هارات املاة بعض في تنمیان لقراتیجیة تعلیم استرا

 يةالترب كلية، التدريسوطرق  ملناهجافي ت سادرامصر: . بلين للتعلملقااملتخلفين عقليا ا

 س.شم عينجامعة 

. تونيس: رباط لغير الناطقين بها: مناهجه وأساليبه بيةتعليم العر . 1989أحمد.  يدطعيمة، رش

 ثقافة.لاوم و لعلوا بيةاملنظمة اإلسالمية للتر 

 .لنهضةدار ا بية:ر لعا .مهارات التدريس. 1998ن. سليما، لشيخوزي واف، هرر؛ زاجاب، عبد الحميد

ة منشأ: یةرإلسكندا. ضيةیارلاة البدنية و يبالتر في تعليم للالتدريس . 1995ف. عفا، د الكريمبع

 رف.ملعادار ا

یة راءة الجهرلقتنمية مهارات ا فيران قللية استراتيجية تدريس افعا. 2004ن. سليمال جما، عطية

 بيةية التر التدريس، كل وطرق  ملناهجافي ت سادرامصر: . بتدائيةالاحلة ميذ املرتال لدى

 شمس.ن عيجامعة 

 . دوحة: دون املطبع.حلول نظرية وتطبيقات :بيةكالت تعلىم اللغة العر شم. 1986س. عبا ،محجوب

 . الكويت: مكتبة الفالح.ةبيالعر  تدريس فنون اللغة. 1984مدكور، علي أحمد. 



 
 

 

 
﴿256﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

 ملدرسة اإلبتدائيةربية في ات تعليم مهارة القراءة للغة العمشكال 
Hikmah Maulani 

Universitas Kebangsaan Republik Indonesia 
adfalaaulani@gmail.com 

 
Abstract: This study discusses various problems in learning Arabic language skills, especially reading skills 

for students of Islamic elementary schools. In learning Arabic, it also teaches the Arabic language skills 

themselves, namely istima, kalam, qiraah, kitabah. The learning of Arabic cannot be equated with learning 

the mother tongue, in the implementation of foreign language learning requires the right st rat eg ie s and 

materials that are different from the strategies of mother tongue learning. This is what triggers prob lems 

that arise in the field, especially in Madrasah Ibtidaiyah where students at this school level are the age  o f 

children from 6-12 years with special characteristics and require special media. The core of a learning 

outline is the teacher, students, and teaching material which then how these three things can be related in 

its implementation. Likewise, in learning Arabic, this study further discusses how reading proficiency 

teaching materials are presented according to the curriculum and student learning abilit ies, how to attrac t 

students to learn, how the teacher presents what material and media are relevant to use. 

 

Keywords: Elementary School, Learning, Problematics, Reading Skills, 

 

 مة املقد

لدورة الحكومية، وهذه مكتوبة في دستور امهم في قع التربية في موقع تو ذي لالبلد إندونيسيا هي ا

جمهورية ربية القومية بدستور أساس ى للاف التهدوأما أ .إلندونيسيةأساس ى للجمهورية ا

عالى، ولهم : تنمية قوة النفوذ للتالميذ مؤمنين ومتقين باهلل تفهي 2003 سنة 20اإلندونيسية برقم 

مين و نة لصحاو ريمة أخالق الك
 
و ورعيين ولهم أيضا بصفة ديموقراطية  شيطينويجعلهم معل

 ومسؤولية.

أو نشاطا وعمليا ليتعلم  لذي فيه يجعل التالميذ تعلماالسعي ا هو  instruction ليم وأما التع

ب لتعليم هو مناهج ترتيم هو السعي ليجعل الحالة التعليمية. ومعنى اآلخر، ايذ. والتعليالتالم

 (.7: 1987التعليميا في نفس التالميذ )سادمان،  ةالدور صادر التعلم اليجاد م عبال تبال

 :(176: 2011ن الفوزان )بي  و قد 

الوسيلة التى تنقل والوسيلة. و والكالم، والقراءة، والكتابة.  أربع مهارات، هي: اإلستماع، "للغة

ابة، والكت القراءةأما مهارتا  ع.ستممللم واال املباشر بين املتكمهارة الكالم هي الصوت عبر اإلتص

ا، إذا ضيخدم بع رات، فبعضهمافوسيلتهما الحرف املكتوب. والترابط متحقق بين املها

ستقبال )اإلستماع ت مهارتااإل الم والكتابة( استخداماصحيحا نماستخدمت مهارتا اإلرسال )الك
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 ذا فإنغة، ولهتنموعندك اللالغة للتب باا لم تتكلم اللغة وتكوالقراءة(، لن اللغة ممارسة، فإذ

 البيئة الصحيحة لتعلم اللغة تسرع تعلم اللغة".

 (:176: 2012دين )و نى و مهيبتبيين مثسب يناوذاك 

 قدرة اللغوية 
املهارة اإلستماعية لفهم لغة  هي ، واملهاراتالعربية التقليدية أربع مهارات أن 

غة التى تعبرها بالكتابة الل راءة لفهمملهارة القوان، اسبالل ة الكالم لتعبير الفكرةواملهار  اللسان،

 بة.الفكرة بالكتا والرسم، واملهارةالكتابة لتعبير

يد العربيى( م( خص )صالح عبد املج1980ها. )تعلم اللغات الحياة وتعليم تابه عنكففي 

ية، اللغو  تهارالتطبيق العملى لتعلم املذااملنهج بكثير من التفصيل، وجعل عنوانامهما عن اه

والجانب عن كل مهارة،  ة من املهارات الربع، وجمع في تناوله بين الجانب النظرى مهار وأفرادابابالكل 

ات اللغوية( )تعلم املهار  ا، كما أفرد بابامستقال أسماهعن تعليمها وقياسها وتنميته لتطبيقىا

 حدث والكتابة( )عوض،)الت ةيبتكار اع والقراءة( ومهارات اوقسمها إلى مهارات استيعابية )االستم

2000 :45.) 

ها الطفل منذ التى يم ة الولىتماع هي املهار وذاك تبيين عن أربع مهارات متعلقة، املهارة اإلس ر 

نم و مدرس اللغة الجنبية. وهمعرفة لغة ال  مهارة االستماع أولى املهارات التى يمر بها  أن   ذا قد بي 

من املعلوم أن من اليسمع اليتكلم، . و تعلم اللغة الجنبيةبها م ر، ويمطفل في اكتساب لغته المال

مج تعليمي ين الحاستين أن يكون في برنافقد هات ب على منأبكما، ولذا يغلوالصم من الصغر يكون 

 (.176: 2011( )الفوزان، واحد )لغة اإلشارة

نى ملعالثانية: قبض على ا صوتية.لإلى ا: تغيير الرموز الكتابة واملهارة القراءة لها معرفتان. الولى

انية. ولكن رفة الثعي في املهارة القراءة همن كل حاالت التى يرسمها بالرموز والصوت. ونواة من امل

الولى أسس املهارة في الناحية الثانية. و هما رة في الناحية ة الولى ير مهم، لن  املهااليقصد أن املعرف

 (.127: 2003، ىأفاندي غاية في تعليم اللغة )ه

 منذ الصف الرابعلغة العربية هي الدرس واجب للمدرسةاإلبتدائية اإلسالمية ال وفي الواقع،

(IV و،)ا( لخامسV( والسادس ،)VIفي املدرس ،)ة املتوسطة اإلسالمية منذ ال(صف السابعVII) ،

، إحدى عشر (X) رشاالعف انوية اإلسالمية منذ الص(، وفي املدرسة الثIX(، والتاسع )VIIIالثامن )

(XIإث ،) نى( عشرXIIوفي املدرسة اإلبتدائية هي املستوى الولى في .) ة.يغة العربتشكيل قدرة الل 
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يم اللغة العربية في ائية بطريقة تعلفي املدرسة اإلبتد العربية يساوى بين طريقة تعليم اللغةوال 

 ونوعة ومختلفة و عمرمت ئصاصها خلالثانوية. كل املستويات  املدرسة املتوسطة واملدرسة

ي هذا، فسنة.  12-6التالميذ بعمر لتالميذ مختلفة أيضا و خصوصا في املدرسة اإلبتدائية لها ل

 أغراض التعليم. التعليم مناسبا لتوصل إلى  فيجب املدرس أن يستعيب طريقة

موقع  لهاا هنية أئقراءة في املدرسة اإلبتداوذاك، ستبحث الباحثة عن مشكالت تعليم مهارة ال

 (:144: 2011لى في تعليم اللغة، كما تبيين ذوالكرنين في صحافته )و مهم كمستوى ال 

ملستوى الولى لتى أزادتها التالميذ منذ ارسة اإلبتدائية هي العملية افي املد يم اللغة" أن تعل

يتعلق هو ة ر كالف يي حقيقته، تعليم النظام فمواصلة حتى لهم النظام في الفكرة و اللغوية. وفب

 ".املنطقية و النظام في اللغوية يتهدد في تنمية علوم اللغةة بتنمية الناحي

 

 منهج البحث 

و املذهب ية بتقريب املذهب الطبيعي. نهج البحث هودراسة وصفية نوعباحثة مالستخدمت ا

الة حلاوف صهذا البحث هو ي ،ئ. ولذلكي هو حالة امليدان وصفه الطبيعي بال يلعبها بشيالطبيع

 ها املتغير. عي هو يبصر الحالة الواقعية بالطبيعى بال يلعبها و يضابطبيالطبيعي. املذهب الطب

الدراس ى جواحنغان شيئاميس في العام لبحث في املدرسة اإلبتدائية بهذا ا ثةت الباحقام

 ةؤسسملن املدرسة هي مدرسة في . اختارت الباحثة موقع البحث في هذه املدرسة 2013/2014

 اللغة العربية هي الدرس واجب للصف اوجالشؤون الدينية و ت بوزارة
لرابع و د في منهج دراس ي أن 

 السادس.و  الخامس

 

 بحث و تفسيرهاواصل الح

ن أن  ا في  Freeman Buttان. وهذا كما قال و النموة للنس لتربية هي العملية والتنميةقد بي 

تربية هي عملية لتسليم ال( إن  38: 2012 ،فين)عار  Cultural History of Wistern Educationكتابه 

 ة. للتنمي ليةي العمعملية والتربية هو إعطاء املعرفات و التربية هي ال
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نظام فيها املعرفات و تستمل أنواع ال باإلجمالية التربية هي ،بقةوبناء على النظريات السا

تمل أحوال في يشربية في إندونيسياء ظة التحال وم لقدرة والرغبة. وبالنظريةطرة واالثقافة وتنمية الف

 وهي: ،طنية للندونيسياالنظريات. وهذا مكتوب في أهداف التربية الو 

والصحة أخالق الكريمة  ولهم ،ن ومتقين باهلل تعالىة قوة النفوذ للتالميذ مؤمنين  تنمي"أ

مين
 
 ."ةيؤوللهم بصفة ديموقراطية ومس ورعيينإبكارى  ،نشيطين ،ويجعلهم معل

اع أعطات الباحثة الدالئل متعلقة بالبحث و بحثت الباحثة أنو  ،على التبيين السابق بناء

الميذ )قدرة وقت واملادة( واملدرس والت)أهداف التعليم وال الدراسيةمنهجية ها ية وفيالعناصر الترب

 .وجيلوسيلة التعليمية والتكنولليم واميذ و تنمية نفس التالميذ( و منبع التعالتال 

اللغوية العربية للصف الخامس باملدرسة اإلبتدائية  مادة تعليم املهاراتمشكالت 

 ان شيئاميسجواحنغ

 ية الدراسيةلغوية العربية من حيث املنهجارات الملهعليم امادة ت (أ

الية  1لفصل ا 1عن املعيار الوطني للتربوية في الباب  2005سنة  19كومى رقم و بالقنون الح

15 KTSP بها ويعملها كل املدرسة. و تتعداد للعمل التى ير على اس جهملنهي اKTSP  تكميل من

رسة لها كل املدعداد للعمل التى يرتبها ويعمعلى استهج ي املن( وهKBK) 2004اسية املنهجية الدر 

 (.319: 2011 ،ي( )إد17: 2007 ،لح)مسنور مس

ن بكل حزم وزي (2006بر سبتم 18 ،وسوداريانطا )كومفاس لثقافة بامبنخ بية وار تلر ايبي 

 ملعياربأساس ا KTSPويجهز  وا أن  ال توجد تغيير مغزى في املنهجية الدراسية جديدة.يسودب

املدرس استقالل يعطى  KTSPالدراسية في املنهجية  .BSNPصنع املعيار املهارة ملتخرج امل حتوى وامل

لية عمويرجو  ،. ومع ذلكلتعليما ةملياسية والتالميذ باملوضوع في عداخلي لتبيين املنهجية الدر 

 (.95 :2012 ،ية للتالميذ )سوسلوااملنهجية الدراسية سإستوفى املعيار القيمة التعليم

سية بتصميم تقلد املنهجية الدرااملدرسة التى ئاميس هي درسة اإلبتدائية جواحنغان شيوامل

ية يمفي العملية التعل ملدرسةاى تنم ،سية التى إعطاءتها الحكومةوبنظام اليختلف باملنهجية الدرا

هرات دة املاما لباحثةات السابقة. ثم توصف ابالنظري بنظرية حالة التالميذ و املادة التى تناسب

عوامل التى مكتوبة في نظام ئية يراقبه بأنواع الدرسة اإلبتداخامس باملاللغوية العربية لصف ال

ملخطط الدراس ى. وا درسة اإلبتدائيةفي امل ةبيلعر لدينية عن أهداف تعليم اللغة اوزيرة الشؤون ا
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لتعليمى و الوقت لكتاب اا ،ساسيةر الهلي و الهلية ال تبحث الباحثة املادة منها املعيا ،وثم

 ية البحث.ادام عملللتعليمية م

 ة الساسيةعيار الهلي و الهليامل (1

هلي و الهلية يار ال عملو اعن أهداف التعليم  KTSPدراسية كما يكتب في توجيه املنهجية ال

 2008نة س 2ة رقم م وزيرة الشؤون الدينياسية للغة العربية في املدرسة اإلبتدائية و يبينه نظالسا

ية هي استعد لتحصل في املدرسة اإلبتدائ اللغة العربيةف تعليم ( أن  أهدا2011)فيواناردى: 

و في املدرسة  بة.والقراءة والكتا الكالمو ع تماتشتمل أربعة املهارات وهي اإلساملهارات اللغوية التى 

و في املدرسة املتوسطة  اللغوى.ار كاملعيرات اإلستماع والكالم ( تركز في املهاelementaryاإلبتدائية )

(intermediateأربعة امله ) ارات يدرسها بالتوازن( و في املدرسة الثانوية .advanced تركز ) في مهارة

جع باللغة العربية. و مادة اللغة العربية في راميذ أن يواسل املا التال و رجى يالقراءة و الكتابة حت

 :لى فيما ياإلبتدائية لها أهداف املدرسة 

 لها أربعة املهارات. ية باللسان أو الكتابةعربقدرة املواصلة باللغة ال تنمية (أ)

وصا م و خصيعلالتحدى من اللغات الجنبية بأداة نموة اإلشتراك عن أهمية اللغة العربية كإ (ب)

 اإلسالم.عة في تعليم شري

م املعرفات ميذ لهلتال يرجو اتوسع املعرفات. ولذلك )ج( تنمية فهم متعلقة بين اللغة والثقافة و 

 الحذارة. و  أنواع الثقافة

رف و أدوات ربية في املدرسة اإلبتدائية موضوع عن التعتغطية لدرس اللغة العوتشتمل ال

البيت و في الحديقة و في املختبر و في املكتبة و في  في لعائلة و الجسم وا ون واالعن املدرسة و املهنة و

 والتسلية.نزيلية اجبات املاملقصف و الساحة و الو 

جاه التنمية هو املعيار الهلي و وجد في املالحق( و اتو الهلية الساسية )تلي املعيار اله

و الدالئل التعليمية لقيمة في  ميةو العملية التعلي ،ةادمية املالساسية باتجاه و املعيار لتنالهلية 

 املعيار التقييم. ملى وعلاملعيار اية ينبغي أن ينظر إلى تنظيم العملية التعليم

و ات في املدرسة و في املكتبة و فيى املقصف املادة في كل املهار  لى التنظيم السابق بينء عوبنا

املادة املعرفات واملادة التى يشتمل في ساسية هي مناسب ل ا و الهليةبما يكتب في املعيار الهلي 
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راس ى وفيه الدنظريات ال يختلف باملخطط لو ايذ ية للتالمر من الواقعة في اليومالحقيقة أو الخبا

 ية مناسب بما يكتب في املنهجية الدراسية.هلي و الهلية الساساملعيار ال 

املعيار الهلي و الهلية  بينة توجد إختالف يسالهلية السمتعلق باملعيار الهلي و ا و

والكالم  اءةفي مهارة اإلستماع و القر و ابة. هارة الكتو القراءة و الكالم بمالساسية ملهارة اإلستماع 

لهلية الساسية واحدة في مهارة الكتابة لها املعيار الهلي و ا ان لكل املوضوع و لكنكلهم املعيار 

 لة و جعل اإلنشاء البسيط. كامإلى الجملة ال تامترتيب الكل فقط وهي

أن  ية الهلي و الهلية الساس املعياريكتب بين الهلية الساسية ال  ومتعلق املعيار الهلي و

جد التدريبات و ال تو  ،ء. و أيضا في التراكيب في الكتابلمات والجملة باإلماليكتب التالميذ الك

 ات و الجملة باإلمالء في التدريبات.كلمالحروف أو ال بتكالتالميذ لي باإلمالء. ويتدرب

هتمها و إحدى تنبغى أن توجد الحوال التى كتابة تمهارة ال تيار املادة وخصوصا فيوفي مشكالت باإلخ

ات و املادة لتدريب ،أن يستعيبها ابة هي املهارة اآلخير التى يدرسها وتنبغياإلمالء. ومهارة الكتمنها هي 

ن الغالى و عبدهللا )الكة اإلستماع و ر اهجمع من امل و  (45-33: 2012الم والقراءة. و هذا كما بي 

 فيما يلى :ي ينبغى أن يهتم تابة وهمادة الك الفوزان عن

 ولةإبتداء بالكلمات السه)أ(

 تابةتدريب التالميذ لك)ب(

 )ج( خيار املفردات غير الغريبة

 يةي اليومخيار الجملة يحتاجها التالميذ ف( د)

 عوبة بمدرج كالكلمات تحتوى حرف همزةالص ( تبليغ الكلمات)ه

 ميذ للكتابة باإلمالء( تدريب التال و)

رموز مكتوبة. وتأتي الفكار الذهنية إلى ة هي تحويل ( إن الكتاب205: 2011) نال الفوزاق

لكتابة ثالث ول ،ةالقراء فهي تأتي بعد مهارة ،ة املهاراتارة الكتابة متأخرة بحسب ترتيبها بين بقيمه

 حل :مرا

 : التدريب على رسم الحروف املرحلة الولى
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فة ومعر  ،عربيةسم حروف اللغة الصة بر اخر كية( الى املهارات اآللية )الحويحتوى عل

احي الشكلية الثابتة في النو  ،ملهارات اآللية في الكتابة العربيةفي العربية. ويقصد با والترقيم ،التهجئة

 :ثلم ،تابةلغة الك

 ى اليسار ومن فوق إلى تحتن إللكتابة من اليميا)أ(

 رسم الحروف وأشكالها)ب(

 لشدةوا ،نتنويوال ،واملد ،جريد الحرف)ج( ت

 واملربوطة والتاء املفتوحة ،ريةو )ال( القم ،الشمسية( )ال( )د

 التكتبوالحروف التي تنطق و  ،التي تكتب والتنطق )و( الحروف

 ......)ه( الهمزات...........

 الحركات القصيرة على الحروف( وضع لضبط بالشكل )أي)ي( ا

 الحقةروف صل بحوالتت ،بحروف سابقة لها)ك( الحروف التي يتصل 

 أو في نهايته ،و تحتهأ ،الحركات فوق الحرفل( رسم )

 والوصل أو عدم رسمها)م( رسم همزات القطع 

 )ن( عالمات الترقيم

ي عملية التعليم أو حواصل كن فسية ال يختلف ولية الدراهجنوبناء على املادة في الكتاب بامل

و حواصل املالحظة و ملادة. ليفهم اطول قت اليحتاج التالميذ إلى الو رأت الباحثة أن   ،التعليم

وبة. يصعب املدرس أن يدرس املادة و يصعب واملدرس هم يشعرون صع ملقابلة إلى التالميذا

 التالميذ أن يفهموا املادة.

 ية توجد أنواع الحوال غير مناسب في تقديم املادة فينهجعلقة املادة باملفة عن متضاإل وبا

الفعل. تاب تغلط بين اإلسم و تقدم املفردات في الكفردات. ديم املا تقى منهوإحد ،الكتاب التعليمى

 اباستيع ،لية التعليمية. وغير ذلكفردات مكتوبة في املخطط الدراس ى في العممع أن  حفظة امل

 ة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة. مهار يتأثر في تعليم ملفردات ا

إلسم فظ املفردات بأقسام اذ أن يحالتالميعوق ات سيواحدة املادة عن املفردوجمعهما في 

بر )ظرف أو ي املادة حين التالميذ يدرسهم عن مبتدأ+خأساس تقديم النظريات فوالفعل. و هذا ب

هم قبلها أن يختلف عن اإٍلم والفعل. وتقسيم ن يفنبغى التالميذ أنظريات يلتا جار ومجرور(. ليتعلم
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 رأت  املفردات
لتالميذ و يشعرون لتعليمية فيها يصعب اعملية اادام الثة مالباحهو اإلحتياج لن 

 والفعل و الظرف باللغة العربية.رتباك أن يتكلم اإلسم اإل 

ن فهرال ،بتقسيم املفرداتومتعلقة  عن توجيه تعليم  (38-37: 2011لدين )و محي ا زى راقد بي 

 منها: ،املفردات

 اختيار الكلمات )أ(

 حلة الصعوبة مر )ب(

 الكلمات  )ج( تقسيم

 يم مادة الكلمات)د( تقد

 ليمى الكتاب التع (2

بالكتاب ها املدرس هي الكتاب التعليمى. و متعلق ع التعليم التى استخداموإحدى من مناب

لكون الكتاب التعليم للغة العربية. ين يمل التالميذ الذت وهي ليس ككال شالتعليمى قد توجد امل

ن . و ميصعب أن يدرس و يتعلم املادةتالميذ درس و الامل او عقيبته ،ة العتليموهذا يعوق لعملي

الكراسة فقظ بال و على املكتب لهم  ،تباك بما يتعلمونهايشعر التالميذ اإلر  ،حظةحواصل املال 

 دريبات. أو الكتاب لتى يمالكتاب التعل

ود . حدInfocus/lcdمعية ليم الخر و فيه املشكالت هو الوسيلة البصرية والسع التعومنب

 لتعليم بالوسيلة البصريةستخدام أداة اغير اجعل املدرس أن يدرس املادة بداءها يملدرسة ل ا

 والسمعية.

أو  لشؤون الدينيةلى الوزيرة اإ دةتسعى التعاون أو تطلب املساع ومتعلق بها تمكن املدرسة أن

ب و راء للكتاإلشتال يحمل التالميذ في ااء الوسيلة بتصميم إيجار الكتاب للتالميذ. و هذا أد

 عدة لعملية التعليم.مسا

إلى سائل لتحصل املهارات للتالميذ و يدفع أداءها هي إحدى من الو  ،رلم ال يرى بنزالتعومنابع 

في الرقم السابع عن  KTSPلدراس ى جيه املخطط امكتوب في تو  ذاوهطالقة العملية التعليمية. 

م مناسبا حتى يشكل الهلية ع التعلس عن منابملدر فته ليوجه التالميذ وامنابع التعليم وهي: ووظي

 (.149-147: 2009 ،ميذ )موليسالتال ل
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 عليمالوقت لت (3

تبحث خوال التى سل ا اعاملخطط الدراس ى. قد توجد أنو  ورأية محتوى الوقت الذى يستعد في

 حظة. ل املال في حواص

 35×1يه الوقت ف ساسيتانان ال ن الهليان و الهليتفي تعليم مهارة اإلستماع باملعيارا ،الولى

ية ال يكفي التعليم بجمع كل املوضوع. ولكن في العملسبعون دقيقة لهي دقيقة  35×1دقيقة و 

عملية الواحدة التأخرت بو املادة  دقيقة. 70قت ببو  نلهليان و الهليتان الساسيتااملعياران ا

 ته في السبوع املستقبل.يستمر املدرس ماد حتى ،املقابلة

 35×1ان الساسيتان الوقت فيه يان و الهليتلهارة الكالم باملعياران الهتعليم مفي  ،انيةوالث

بجمع كفي التعليم ي ال قة لكل املوضوع. ولكن في العمليةدقيقة هي سبعون دقي 35×1دقيقة و 

ل حين الطو  يحتاج التبيين إلى الوقت دقيقة. 70ببوقت  ليان و الهليتان الساسيتانياران الهاملع

ة أو و بصورة متحركة باللغة العربية بتقديم فيديدرس الوسيلة البصرية والسمعيخدم املاست

مادته في املدرس يستمر  حتى ،ةبلقاملادة التأخرت بعملية الواحدة امليتدرب التالميذ بالحوار. و ا

 سبوع املستقبل.ال 

 35×1ان الوقت فيه لساسيتهليتان او ال  قراءة باملعياران الهليانفي تعليم مهارة ال ،والثالثة

مع ن في العملية ال يكفي التعليم بجسبعون دقيقة لكل املوضوع. ولك دقيقة هي 35×1دقيقة و 

تبيين إلى الوقت الطول حين يحتاج ال يقة.دق 70 ببوقت اسيتانسل ا املعياران الهليان و الهليتان

ن املدرس ا بعملية  أخرتو املادة الت ة والكتاب.الدراسياملنهجية ة في ملادة التراكيبية التى مكتوبيبي 

 .س مادته في السبوع املستقبليستمر املدر  حتى ،لواحدة املقابلةا

دقيقة. 70وهي  دقيقة 35×2قت له الو ية الساسية لهال والرابعة في تعليم الكتابة باملعيار 

و في ترتيب  وصحيح. بجيد تابةب الكلتالميذ إلى الوقت الطول لتدرييحتاج ا ،ولكن في العملية

هل حين كتابة باللغة العربية ال يسإلى الوقت لحفظة املفردات. ومع ذلك تالميذ تاج الالجملة يح

 ادة.ى الوقت لتبيين املإلدرس ليحتاج ملا علكتابة باللغة الالطينية. وهذا يج

 املعيارت في كل بالوق ة الوقت. و هذا كالتوازن لتحصيصوبعد صالة الظهر فيه استباحه كثر 

املادة اليكفى بتحصيص  درسها منها غير مناسب. قد توجد أنواعالذى ياملادة و  الهلية الساسية

و  ات الجنبيةف الهجائية باملفردو ذ أصوات الحر يمتال يتعين ال ،قت. كمثل تعليم مهارة اإلستماعالو 
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اس ى. و طط الدر ب في املخمكتو  وهذا يصعب التالميذ في الوقت ،صوصيجيد الفكرة من كل الن

. وبناء د الفكرة و يفهم التراكيبذ يتكلم الكلمات والجملة ويترجم و يجيتالمية حين التعليم القراء

بة حين ينقل التالميذ و س. و في تعليم الكتاميذ أو املدر تال للالوقت ال يكتفى  ،على حواصل البحث

ب الكلمات و يترجميشحن السؤال  فقط. و ي الواحدة املقابلة فهمهم فميذ أن يالتال  ال يجرب ،و يرت 

ن قبلها في تعليم التالميذ بالواحدة املقابي تعليم الحوار في تعليم الكالم يعمل ف ،كنل لة لن  قد بي 

   ستماع.اال 

 

 ية من حيث قدرة تعليم التالميذهارات اللغوية العربامل دة تعليمما (ب

ن فخر  و ( أن  سيعرف أن  167-164: 2012دين )و محي ال الرازى قبلها في الباب الثانى قد بي 

وتحصل اللغة في تعليمه  معربية مختلفة وتنميتهقدرة واملهارات لألطفال في تعليم اللغة الال

ذ ولكن بجانبه توجد التلمي ،اآلخرع ويتنمى بسريعة من مرتف للتعليمث لحا بعض منهم له ،مختلفة

 خر.من اآل  له الحث للتعليم منخفض ويتنمى ببطئ

اللغة عربية في املدرسة هي بناء الرغبة في تعليم لى من أهداف تعليم اللغة احدرف أن  إوسيع

املادة  يقة وتر الطر يخى حتل الهداف يجب املدرس أن يفهم خصائص التالميذ العربية. وليص

رسة دفي املبتدائية لهم خصائص مختلفة بالتالميذ وبعموم التالميذ في املدرسة اإل التعليمية. 

يقة عملية شياء الجديدة وفيه تعليم اللغة العربية بطر اوية. هم يشعرون بسرور ال ثنوسطة والاملت

ى و تلعب و تحركlearning by doingالشياء )  . دنلبا ( كمثل بتغن 

( أن  إيجاد 2008 ،يبانمنهم سجوت ولي و بوردغي )في مح تعليم اللغو لألطفالأهل  ورأى

 يلى: وهي فيما ،اللغة لألطفال يمم في تعلمية سيهتيالتعل أنواع املعيار

 ملدرسة واللعبة و الصدقاءالعائلة والبيت و ا يركز تعليم اللغة في حياة الطفال وهي (1

إلى الشياء غير مروف وبعيد من يب من بيئة الطفال ف وقر اء معرو شيل ا سار تعليم اللغة من (2

 بيئة الطفال.

 طفال.جاذبة لأل لحوال ايتعلق تعليم اللغة بأ  (3

 ة البسيطة.رفات قد لها الطفال باستخدام اللغة العربيعديم موضوع تعليم اللغة بمتق  (4
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 ادبات لتعليم اللغة في عملية أو فعلية حركية. تركز الو  (5

ة وغير الشياء الخياهي تركيب بين الشيايمية ة التعلادملا (6 ة.ء الخيالي   لي 

 وية.رات اللغاة املهتركز املادة التعليمية في تنمي (7

ج.يالثقافة والوطنية الجنب يستدر  (8  ة بمدر 

 ر التالميذ.يناسب موضوع وواجبات التعليم بعم (9

 تقديم املادة ،لتاسعإلى االول  قملر ا تلحظ الباحثة عن املادة. إذا ينظر ،لى السابقةوبناء ع

لسنة و لفصل اهطفال و درسة اإلبتدائية هي تعليم في حول ال اللغة العربية لصف الخامس بامل

ول تى يجرى في حاملكتبة وفي املقصف. واملوضوع هو املادة ال سهم املوضوع في املدرسة وفييدر 

ل في عملية الحركة كمثجبات كز الواو تر . ميذ و يتعلق باليومية باللغة العربية البسيطةالتال 

 لدراس ى. املخطط ا كتب فياملادة فيها الثقافة و الخالق كما يالكتابة و القراءة والحوار. و 

ة ة الرغبدائية في نمو هداف تعليم اللغة العربية في املدرسة اإلبتأونقل من البيان السابق أن 

ة و إحدى من تعليم اللغة العربي ون فيال يرغبذ ميال للتالميذ في التعليم. و في الواقعة كثرة الت

 شعرون صعوبة.أسبابها هي لنهم ي

في املدرسة  باملادة. املادة لصف الخامساملشكلة توجد  ،ةغيم اللوباإلضافة عن معيار تعل

ة اءقر طفال. واملادة التراكيبية مكتوبة في تعليم العوبة لأل بية بتصميم صاإلبتدائية فيها املادة التراكي

 ميم :ة بتصوالكتاب

 ف أو جار ومجرور(مبتدأ+خبر )ظر  -

 أمؤخر+نعتخبر مقدم+مبتد -

احثة. و بحواصل بسة اإلبتدائية باإلهتمام للفي املدر الطفال  يدرسهاواملشكلة التراكيبية التى 

ن رو شعو ي ،والتالميذ في تبليغ املادة إلى التالميذ للمدرس كيب كاملشكلةاملالحظة بأداء تبيين الترا

خصوصا. ارتبك املدرس لتدريس  تركيبية أن يدرسها ولكن باهتمامبة. تنبغي املادة الذ صعو التالمي

ة في املخطط الدراس ى و يتأثر في املادة بملدرس خطاء لن املادة مكتو فيعمل ا م يدرسهالإذا  ،التركيب

إلى اجهم م و يحتليتعم ها املدرس فيجعل التالميذ يشعرون بصعوبة في فهذا يدرسستماعية. و إاإل 

 الوقت الطول.
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راميبية ة أو التيالنحو  بية ملدرسة اإلبتدائية بيحتوى املادةاء على مشكالت تعليم اللغة العر بن

ن في الباب الثانى عن ن  قد بي  ( 26-25: 2012هللا )الغالى و عبدتعليم النحو في املادة التعليمية كما بي 

قد توجد  ،وية أو التركيبيةن يحتوى املادة النحها حياطقين بلنا يرعن إختيار املادة للغة العربية لغ

 ع الحوال التى يهتموها ومنها:أنوا

ا.لنفس بتعاليصعب او  ى فيهالغال (1  ليمه تفصيلي 

 اآللية.رحلة لنحو بعلم لها الكتاب والوقت الخصوص إال ملااليجعل علم  (2

 د.للقواع دةااملد طرق التعليمية التى إعطاء اهتمام و أكثر من اليعتم (3

 الكالم.أو مهم للتالميذ في التعبير أو ليم القواعد بوظيفي تع (4

 لعربية اللغة ا مف تعلياليبذل تعليم علم النحو أهدا (5

ة صوص أو الكتابيي النولكن عن طريق الجملة ف ،ك من املواد املعنىو إعطاء المثال التى الاملفك (6

القدرة واملساعدة لترقية  ،تعبيردات والفر ملا التعليم في استيعاب ،مناسبا بكفاية التالميذ

 واملهارات اللغوية.

 واج لتعليمعد من استخدام اإلصطالحات النحو في ايتبا (7
 
 بة.إال

 التالميذ قد مهر في اختالف بين مخارج  ح أن اليعطى املادة النحويةيقتر  (8
 
ف و تكلم الحرو إال

 دات.املفر 

 كثرة التدريب. (9

 جية الدراسية و الكتاب التعليمىالتى تحتوى في املنهادة رنه باملقاي و وبناء على التبيين السابق 

 تفعة ليفهمها بالتالميذ.بة أو مر ة هي صعو يبتدائللتالميذ الصف الخامس في املدرسة اإل 

راك في اختالف مخارج يشعرون باإلبت الميذبعض الت ،ية بالحالة التعليمية في العمليةؤ ر و 

أصوات الحروف الهجائية و  حين يبدل في تكليما ،عليمفي الت ظرتنس الحروف و املفردات. و ذاك

 ،ميذادة في التعليم صعوبة للتال ة أن  املى الباحثر ت ،ميذاملفردات. و بحالة وقدرة تعليم التال حفظة 

بامللل و بصعوبة لتعليم اللغة تالميذ يشعرون اب الو أداء التركيب النحوى هو إحدى من أسب

 العربية.
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ة العربية و العربية بأربع املهارات اللغوي ميذ ال يحبون اللغةالتال  بحث أن  الل اصومن حو 

راءتها و هم ال قولى: اللغة العربية تصعب لا هي: ال وأسبابه .لصعوبةيشعرون اللغة العربية با

 همالتمرينات للغة العربية صعوبة لعمليتها و قيمتبية. الثانية: العر  يملكون الكتاب التعليم للغة

يم التراكيب. الرابعة: إحدى للغة العربية ملل و خصوصافي تعليرى التالميذ أن  ا الثة:فض. الثنخم

وحالة  ، يتعلم اللغة العربية قبلهاالدرسة اإلبتدائية العامة و يد من املتلميذ جد ميذ هومن التال 

 لغة العربية و ال يتعلم في املدرسة الدينية.يدفع لتعليم الة ال العائل

سمه بمرحلة تنمية سنة. و يق 12-6باإلندونيسيا هو املدرسة اإلبتدائية ذ في للتالميمر علاو 

سنة(.  12-10خير )سنة( و دورالطفال بال  9-6)بالوسطى الطفال ر هما دو الطفال إلى قسمين 

لفة. و هم يحبون أن يلعبوا و يتحركوا و لهم خصائص مخت دائيةالطفال في املدرسة اإلبت

يم الذي يحتوى يجب املدرس أن يتنمى التعل ،ذلكعملوا باملباشرة. ولرا وية و يشعرقلفبايعملوا

وطون بالتعليم مباشرة رالفرقة و يعطيهم الفرصة ليتيعلموا بحركوا و تذ أن ياللعبة و يسعى التالمي

 (.35: 2010 ،)ديسمتا

ن  ة (:املاد12غ ريغوسندار سيناغا ورابطة ساري سيريغار )ف.ب نون إيلريان وهينى بي 

ة هي املدرس في العملية التعليمية. واملاداملادة التى استخدمتها ملياعدة عليمية هي كل أشمال الت

هارات ت وامل( هي املعرفاinstructional materialsيمية )لغير املكتوبة. املادة التع كتوبة وملادة املاك

ملادة التعليمية هي من ا . و جنسنةعيم التى سيعلمها التالميذ لتوصل املعيار الهليي والسلوك

 يمة.السلوك والق ،املهارات ،النظام( ،ياراملع ،النظرى  ،املعرفات )الوقعى

ا قيبتهة الصعوبة واملرتفعة للتالميذ قد يتركها فعيإذا املادة التعليم ،السابقالتبيين ناء على بو 

ل املادة التى أشكا ة هي كلميليتعاملعيار الهلية واملعيار الساسية. املادة الهي في تحصيل 

ريسها عوبة لتدصمية الفي عملية التعليم فيها املادة التعليولكن إذا  ،امها ملساعدة املدرساستخد

 تساعد املدرس في عملية التعليم.التعليمها فاملادة التعليمية ول

في تالميذ الل حمق باملادة املرتفعة أن تحتوى املادة التى ال يت الباحثة تتعلإقترح ،ومع ذلك

نبعى تلكتاب ت. و في تقديم املادة التعليمية في املادة أن توسع إلى كثرة املفردام القواعد و تنبغي افه

 ميذ قبل ابتداء التعليم.ال صوار لحفظة و يجذب رغبة التتحتوى الأن 
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 اننغاحة العربية للصف الخامس باملدرسة اإلبتدائية جو ملهارات اللغويليم امشكالت طريقة تع

 حيث تنمية التالميذس من شيئامي

ن ثبلها في الباب الثانى يخ ئية اإلبتدا املدرسة ىنبية فتلف تعليم اللغة العربية كاللغة الجوبي 

ريقة هم املدرس عن طيم بفيتعلق نجاح التعل ،املدرسة العالية. وبذلك يبتعليم اللغة العربية ف

لتحصل اللغة  خصائص كفاية العاليةلهم  الطفال أن  م تعليم اللغة مناسبة بعمر التالميذ. وسيفه

فرصة كثيرة تعداد الرس هي إسدبة املستماعية غير الطريقة التقليدية. واجبطريق البصرية واإل 

بة )فخرالرازى ومحي القراءة والكتاالم و ن أن يعملوا املادة اللغوية باإلستماع والكو والتالميذ يتعلم

 (. 167-164: 2012 ،الدين

ة يدرسها لتالميذ في الجنبية وخصوصا اللغة العربي في املاهرات اللغويةف بقةلى الساء عانبو 

وسطة واملدرسة الثانوية. ونجاح ى التالميذ في املدرسة املتريسها إلساوى بتديية ال املدرسة اإلبتدائ

 ملهارةاس اأسب كاء للتالميذ و صعوبة وسهولة املادة فقط ولكنالعربية ليس في الذتعليم اللغة 

 درس أن يفهم املادة قبلها و ال يساوى املتنوعة واملختلفة. ينبغى امل س في تعليمها بالطرق للمدر 

 ،أن يفهم الخصائص و التنمية تالميذتهم و ينبغى املدرس ،م في الفصلتالميذه كل فجرة ساملدر 

 تعليم. يتأثر في كالقة ال وهذا

في تعليم اللغة  اللغو لألطفال و وهيتعليم يير للعاملا يهتمينبغى املدرس أن  ،وفي تعليم اللغة

ن دجماذا كما بهيم. و عايير التى تساعد لطالقة حواصل التعلتوجد أنواع امل ( ( أن  69: 2011رح )ي 

نهج(. و أما التعلم اللغة هي لغوية )املادة واملالتعلم اللغة هي بالصفة النفسية و بالصفة المبادئ 

 ي:ة فهبالصفة النفسي

اف التعليم سان أن يعمل الشيئ. وليحصل أهدلمر الذي يدفع اإلنث هو اث. الحالح (أ  

ن جمارا ،متعلق بالحثلتعلم. و الدفع ل ن يملكو  اللغوي فيرشد التالميذ حتى ( 167: 2011ح )قد بي 

 لهم لتالميذ للمادة التعليمية فيتعلم بجيد لن  رغبة. و إذا يرغب اأن  إحدى من أشكال الحث هي ال

ة جد وجت ةقو   الفضل لينهض الحماسة الت. والرغبة هي أداة ااذبي 
 
عليمية للتالميذ في الوقت لحث

نة. ولذ رون السهولة ليفهم املادة الغربة للتالميذ حتى هم يشعأن ينهض املدرس  بيج ،لكمعي 

 ى:يلا يمهي فو  ،سيختدمها املدرس لينهض الغربة للتالميذ أنواع الطريقة التىالتعليمية. وتوجد 

 ض ى للتعلم بال إجبار.اجة للتالميذ حتى ير رن الحيقا (1
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 لتالميذ.لتجربة ادة التعليمية التى يعطها بمشكالت اليواصل امل (2

اصل التعليمية بجيد عن طريق استعداد البيئة فرصة للتالميذ ليحصلون الحو يعطى ال (3

 ة و الحالة.التعليمية اإلبكاري

 تالميذ.نفس الختالف ا فيم لتعليستخدم أنواع الشكال وطريقة ا (4

 ستجريبة النف (ب

 رغبة للتعريف (ج

 عالج املسئلة (د

 إلختالف النفس يا (و

واصل البحث لذى سيهتموه املدرس. و من حل الل اهي العام الرغبةونموة الحث التى فيها 

 ،تلميذا 17ئية جواحنغان شيئاميس من في املدرسة اإلبتداعن الرغبة للتالميذ الصف الخامس 

صل و القيمة قيبته ستنظر في عمليتهم في الفوع ،م اللغة العربيةبتعلي يرغبون م ه يذثالثة تالم

عة املهارات و يروون أن  باللغة العربية بتعليم أرب  يرغبون تالميذ اللستة ا التعليمية لهم جيد جدا. و

هم ل يةيمقيمة التعليبته ستنظر في عمليتهم في الفصل و الملادة الصعوبة. وعقاللغة العربية هي ا

 فض.منخ

لطريقة في تعليم اللغة العربية. ب املدرس أن يبحث من العالج وايج ،حواصل املالحظة من

املقابلة في تعليم املهارات اللغوية  فهم الطريقة املناسبة في كلدرس أن ينبغى املي ،ضافةوباإل 

يمهر  درس أنغى املبنفيك فلذل ،تلفةففيها الطريقة و الحالة للتالميذ مخ ة. وفي كل املهاراتالعربي

 ة التعليمية.لتعيين الطريق

ولكن في  ،التعليمالية في عارات فلطريقة التعليمية في عوامل أنواع املهويستخدم املدرس ا

صميم أنظر وقل في ريقة التعليمية بتكمثل الط خرى الطريقة املساوية غير فعالية.أنواع املهارات ال 

التعليمية بتصميم أنظر وقل  ابة استخدام الطريقةيم الكتي تعلف كنولالم مالئم. تبيين القراءة والك

 نحرف يعوق التالميذ ليفهم املادة.م

 وهي: ،تلميذا15ع محواصل املقابلة  ،لتعليميةلطريقة استخدام اات شكال في م

 استخدمتها املدرس في تبيين املادة.ة التعليمية التى ثالثة التالميذ يحبون طريق (1
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حين ملدرس. و لكن هم يشعرون سرور بة ليفهم ما تبيين ال و صعو ون ملعر يشذ شرة التالميع (2

 .لفيليمتعليم باستخدام فيديوا بالصورة و ا

 التى استخدمتها املدرس. من بالإهتمام بطريقة التعليان يشعرو التلميذ (3

غى نبي فةوباإلضا ،سةد الوسيلة البصرية والسمعية في املدر في العملية هي حدو املشطالت  ،ومع ذلك

 املدرس هو الرئيس من اليمهر في التدريس. م درس أنامل
ن شومبوغ ومغالريوا ع أن  تعليم. كما بي 

 درس وهي :ريات امل( عن نظ11-13: 2006)

م (1
 
 (teacher is behavioral managerالسلوك ) املدرس هو منظ

 (teacher is decision makerكم )درس هو الصانع الحامل (2

 (teacher is reflective practitionerلة )حاالك رس هو املحر املد (3

 ومغالريوا في املخطط فيما يلى: بشومبوغ وذاك يتصور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرفات عن ينبغى املدرس أن يعرف امل ،و الواجبة. ولذلكه وقع املدرس ليجيد الطريقةم

كاإلقتراحات  ،ه. و هذاكالتمش ل  تحلطرق التعليمية لن معرفات عن الطرق التعليمية سأنواع ا

 بواستيعا ممية بفهيوسع املعرفات عن أنواع الطريقة التعليس واملدرسة واآلخر ليسعى أن للمدر 

ل بامل ،ةيقالطر  ليم زداد الرغبة لتعوباإلضافة يسهل التالميذ ليفهم املادة وي ،ةادواملدرس ال يحم 

نيميتعلالة اللغة العربية. وأهمية استيعاب معرفات الطريق ( أن  ix-x: 2008فريمان )قبلها  ة قد بي 

 :موجه وهي في خمسةوهذا يمألء على القل   ،هي مهمة للمدرسيتعلم الطريقة 

Learning Theories 

Constructivist theory – 
knowledge construction 

Cognitive theory – knowledge 
acquestion 

Behavioral Theory- response 
acqueistion 

 

Behavioral manager Decision maker Reflective practitioner 

Views of Teaching 
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 التدريس. في الطريقة بشيئ سيمنع مخطئتقديم  (1

 ر الطريقة للتدريس.التعليمية فيختاإذا يتعلم املدرس أكثرمن الطريقة  (2

 لتدريس.ملعرفات ان ابرمأكي املعرفات للطريقة التعليمية ه (3

 صدر للمدرس فيى التدريس.الطريقة كامل (4

 لتدريس.ااري في ملعرفات للطريقة التعليمية سيتنمى اإلبكا (5

 رت صعوبة املدرسلباحثة في الوقت لتعليم التراكيب النحوية ظهد اتوج ،م في أثناء العمليةي تعليوف

ن والتالميذ هم يشعرو  ته املدرسقيبو عة جمفي الفصل. ويستخدم املدرس الطريقة القواعد والتر 

 ،اتاملفردة ميذ كثر ال عيب التاملامدة. و إحدى من املشكالت هي ال يست بالصعوبة لتدرس ي وليفهمون 

لحفظة  لتغنىقة باللعبة أة اال يستخدم الطري ،ة حين التعليم. ومتعلق بهاادفيعوق لطالقة فهم امل

في تعليم و حفظة  أو التغنى ة باللعبةة التعليمييقلطر ا دماملفردات في كل املقابلة. و إذا يستخ

 ات فمساعدة املدرس لتبيين املادة.املفرد

 

 خالصة

تطلع مشكالت تعليم املهارات  توصف ورها فتوجد الباحثة و حث وتفسيواصل البحاء على نب

ة واملدرس درساملو التى ظهرت في أنواع العوامل في املنهجية الدراسية  ة في املدرسةاللغوية العربي

تعلم يية. إذا ة هو اتحاد وتعليمها أربعة املهارات اللغو املهارات اللغوية العربيلتالميذ. وثم تعليم وا

لتالميذ هم رة القراءة. وأيضا حين تبيين ماالذى يستمع الم مهاارة اإلستماع فهو يتعالميذ مهالت

ت ملهارات اللغوية ظهر في أربعة ا ،لذلكو  ة.فهو يتعلم مهارة القراءة والكتاب ،نقله إلى الكتابةي

 ليمهم.املشكالت تتعلق بين تع
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Abstract: This research is motivated by the fading of polite speaking value that becomes the ident ity o f 

Indonesian Nat ion. Sauri (2013) stated that speaking is associated with word type selection, interlocutor,  

time (situation) and place (condition) that is strengthened with disclosure method that shows cultural 

values of the community. The decline of polite speaking value is shown by many criminal cases happened 

nowsadays caused by rant that is spoken between students and teachers, children and parent, society and 

it ’s leader. Seeing this thing polite speaking education is an important thing to be taught in learning 

activit ies at school. Al Anwar Kindergarten is one of the kindergartens that apply polite speaking education 

in learning activities through, 1) the act ivity of greeting each other between teachers, students, and 

student guardians that is frequently done every morning before entering the class, 2) the activity of 

watching movies about using polite language together, and 3) the activity of using 4 polite words 

habituation such as “please, thank you, sorry, and excuse me”. 

Keywords: polite speaking, learning 

 

Introduction 

The biggest agenda of Indonesia education currently is to improve Indonesia’s 

education quality so that it can be parallel to other countries in Asia and the World. 

Low education quality causes low human resources, based on the report of United 

Development Program (UNDP) the quality of Indonesia’s human resources quality 

places in the position of 111 from 177 countries and is in the lowest position compared 

to other countries in Asia. Education if traced further is all efforts of adults in their 

association with children to lead physical development and spiritually toward maturity 

(Djamarah, 2004). Therefore, education can not just center on one of the aspects only 

as stated by President Soekarno that Indonesia Nation needs a balance education 

between mental and spiritual development, balance education for career and education 

for character (Esthu, 2010). In addition, Theodore Roosevelt stated that “teaching 

someone to only think by wit without moral education means building a threat in social 

life”. 

President of Indonesia JokoWidodo (in the speech of Great Teacher Training 

Closing Ceremony Early Childhood Education Program All-Provinces of DKI Jakarta, on 

20th September 2017) stated that Early Childhood Education has a very important 

position in the formation of a country’s future, because the key of building intelligence 

and character is in the golden age, which is one until twelve years old. In addition, the 

President also reminds that teaching early aged children is not enough by merely 

focusing on intelligence but must also be balanced by character and good characteristic 

values. This is in accordance with the advice one spoken by Ali Bin Thalib R.A, “Form 

the soil while it is still wet and plant the wood while it is still soft”.  

mailto:triana_tsd@upi.edu1sofyansauri@upi.edu2
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Currently, Government awareness and society towards early aged children 

education keeps on growing. This can be proven by the emergence of many 

educational institutions for early aged children, research in relation with early aged 

children, and also the effort in improving the teacher’s quality for early aged children 

by the government and experts at educational fields. The awareness towards early 

aged children education is something that at least has two main reasons about the 

importance of education for early aged children according to Solehuddin (2000), first, 

seeing from age position for children development, Freud in (Santrock and Yussen, 

1992), seeing early age as the period of individual basic personality formation. In 

addition, Goeleman in (Solehuddin, 2000) explained that the period of early age is a 

fertile period for the growth of human brain until it can reach about two third of adult 

brain size. Second, seeing from the nature of learning and development. Learning and 

development are continuous process, therefore experience and initial development are 

basic for learning process and further development. Ornstein in (Bateman, 1990) 

stated that hemispheric function that shows early aged children get enough stimulation 

in developing both sides of the brain will get thorough readiness to learn successfully 

when entering elementary school.  

The value that becomes the identity of Indonesia Nation that is currently fading 

is polite speaking. Sauri, S (2013) stated that speaking is associated with word type 

selection, interlocutor, time (situation) and place (condition) that are strengthened with 

disclosure method which describes cultural values of the community. The decline of 

polite speaking value is described with many criminal cases happened nowsadays that 

are caused by rant spoken between students and teachers, children and parent, 

society and it’s leader, until hatred utterance and insults that are very easy for 

someone to say in social media. Further, the media currently keeps grinding polite 

speaking value by giving shows with inappropriate language usage and contrary to 

religious value. This thing is definitely very dangerous for early aged children that 

basically have a very high imitation soul cause John Locke in (Solehuddin, 2000) stated 

that children are the subjects of their environmental influence.  

Polite speaking value is a very important value to be internalized since early 

childhood because according to Sauri, S (2017) language is a human communication 

tool from the beginning of it’s creation. Several polite words must be planted to 

children as young as possible, such as please, thank you, sorry, and excuse me 

(Widayati, 2008). According to Sauri, S (2017) there are six principles that should be 

made as guidelines when talking. First, qaulansadida which means speak correctly. 

Second, qaulan ma’rufa which means speak by using language that pleases the heart, 

not offensive, or hurt feeling.Third, qaulanbaligha which means speak by using phrases 

that are catchy, right, and reach the target. Fourth, qaulanmaysura which means 

speak well and properly. Fifth, qaulankarima which means speak with noble words that 

describe good morals.Sixth, qaulanlayyina which means speak softly (Sauri, S, 2017). 

One of the factors that cause low speaking quality is the society changing 

situation that becomes worse and complex (Sauri, S, 2010). Meanwhile quality 
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language coaching or polite speaking get less maximum attention from various layers 

of society (Azis in Sauri, S, 2010). 

According to character education manual book to the education of early aged 

children by the Ministry of National Education, there are seven character education 

principles that must be done by the educator and Early Childhood Education Program 

institution, such as 1) by the examples, 2) done continuously, 3) thoroughly, integrated 

in all development aspects, 4) creating atmosphere of affection, 5) actively motivating 

children, 6) involving educator and education staff, and 7) judgement. In addition, in 

that manual book also explained some preconditions that must be owned by character 

educator teacher which are, 1) educator makes himself as a noble exemplary figure, 

such as doing good deeds, polite, prejudiced well, and have the spirit, 2) educator 

prioritizes the purpose of developing their students’ character in the application of 

education process, 3) educators always hold open dialogs wisely about moral issues 

with their students, about how they should live their lives, and explain what is good 

and what is bad, 4) educators foster a sense of empathy for children, namely by 

inviting children to feel what they feel other people, 5) educators integrate the values 

of character education in various learning activities, 6) educators create a supportive 

environmental environment, and 7) educators build a series of activities applying 

character values at home, in PAUD institutions, and in the surrounding community. 

Al Anwar Kindergarten is one of the private kindergartens under the auspices of 

the Al Anwar Islamic Boarding School which focuses on Islamic Based education and 

prioritizes Adab and Morals. Based on the above problems, this research is how polite 

language education is carried out by AL Anwar Kindergarten as an effort to improve 

students' communication skills through learning activities in schools. 

 

Literature Review 

a. Early Childhood Education Program 

According to National Assosiation for the Education of Young Children), said that 

early childhood is a child who is in the age range of 0-8 years, which is included in 

education programs in day care centers, child care for families (family child care 

home), both private and public preschool education, kindergarten, and elementary 

school ( NAEYC, 1997). Whereas the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 

2003 concerning the National Education System in Article 1 paragraph 14 states that 

early childhood education is an effort directed towards children from birth to the age of 

six years which is carried out through the provision of educational stimuli to assist 

growth and physical and spiritual development so that children have readiness in 

entering further education (Ministry of National Education, 2003). Meanwhile, UNESCO 

with the approval of its member countries divided the education level into 7 levels 

called the International Standard Classification of Education (ISDEC). At the level set 

by UNESCO, early childhood education is included at level 0 or preschool level, namely 

for children aged 3-5 years. In its implementation in several countries, this early 

childhood education according to UNESCO is not always implemented the same as its 
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age level. In some countries there were those who started pre-school education earlier 

at the age of 2 years, and some other countries ended it at the age of 6 years. Even 

some other countries include basic education in early childhood education (Siskandar, 

2003). 

 

 

b. Polite Speaking 

Polite speaking according to Moelino in Sauri, S (2017) is something relates to 

grammar and word selection. Polite speaking guidelines in the perspective of Al Quran 

according to Sauri, S (2017) has 26 guidelines, which are the following: 

1. Right, means right (not wrong), straight, and fair 

2. Honest, means simple-hearted and not cheating 

3. Fair, means not heavy-side (impartial), rightly, and not arbitrary 

4. Good, means good, proper, regular, nice, neat, no gap, useful, and not bad 

5. Straight, which is the right expression in accordance with it’s purpose both 

relating to it’s right content or related to the way that does not deviate. 

6. Subtle, relating to language expressions that describe the subtlety of the 

speaker and appreciation of the other person. 

7. Polite, which is the expression of language whose contents and methods are in 

accordance with the norms of society. 

8. Appropriate, language expressions that correspond to the level or status of the 

person who listens to them. 

9. Appreciation, speech that does not demean the person being spoken to, so the 

person spoken to feels heeded, respected, and respected. 

10. Solemn, which is the expression of language delivered in style or a way of 

expressing the language that gives attention to the person being spoken to. 

 

Research Method 

The method used in this research is qualitative descriptive method which aims to 

describe and conduct polite speaking education study to improve communication skill 

through learning activities done at Al Anwar Kindergarten. This research subject is 

early aged children education teachers at Al Anwar Kindergarten with observations 

made on learning activities conducted by teachers in teaching polite language in 

communication. 

Data collection technique in this research uses observation technique, interview, 

and documentation. Data analysis is done by Miles and Huberman model analysis in 

Sugiyono (2013)that is consisted of data collection, data reduction, data display, and 

conclusion drawing/verification.  
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Research Finding 

In conducting polite speaking education to the students to improve teacher’s 

communication skill several activities in learning process have been done. Based on 

observation result, interview, and documentation the description that polite speaking 

education is done with several activities as follow: 

a. Greet each other before entering class 

Routine activity is carried out before the learning process begins, where the 

teacher waits for students in front of the class to greet and greet students who come, 

and their parents. This activity is an effort to establish good communication between 

teachers and students, fellow students, teachers and parents of students, and fellow 

parents. In this case the teacher and parents act as modeling for children in 

communicating by giving examples of the use of polite language. 

The warm atmosphere that is full of family is reflected in this activity, this figure 

also takes place with wisdom with the communication that is intertwined and the 

attention given. 

b. Teach polite language guidelines through "watching together" activities 

Regular watching activities are carried out every learning theme. The film that 

was screened was a children's film which the players in the film reflected characters 

who used bad language and characters with the use of polite language. After the 

activity of watching together, all students were asked to choose the character who 

wanted him to be like that after students chose to be asked to reveal some of the 

reasons students chose the character. then students are also asked to judge what kind 

of character they don't want to have, and students give reasons for their choices. 

This activity aims to not only teach how language should be but also language 

that is not supposed to. Through this activity students can see the motivation to 

imitate polite language exemplified by good characters in the film screened. Movies 

that are screened usually not only teach to speak politely in communication but also 

the values of other characters such as honesty, help, and good manners. 

c. Learning activities that require the application of 4 polite words namely "please, 

thank you, sorry, and excuse me". 

In learning activities, teachers and students always use 4 polite words, for 

example when a teacher asks students who run around during learning activities to sit 

on assignments given by the teacher to apologize to students who are drawing on the 

noise of some friends who are running around and the teacher asks help students who 

run around to have a sense of tolerance for other students who are working on the 

task.  

Besides that in the learning process very often seen some students experience 

disputes to cause students to cry, in this case the teacher always teaches students to 

apologize when making mistakes, and to other students are taught to apologize to 

friends who have apologized. 
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Also seen in the learning process students always say excuse me if you want 

permission to use the restroom, ask for help when you need help and thank you when 

loaned stationery or after being given help. 

 

 

Discussion 

The discussion in this study is presented based on the results of the study by 

discussing learning activities carried out as an effort to speak politely to improve 

students' communication skills. According to Zubaedi (2011) in essence education is 

the most effective tool in instilling values. 

Through routine activities carried out by the teacher in front of the class in 

welcoming and greeting students and their parents has created a condition 

(conditioning) where adults in this case teachers and parents become role models 

(modeling) for students in polite language. this is in accordance with Lillard's (1972) 

opinion of the lives of children and adults regarded as two poles that influence each 

other. The quality of a child's life experience will influence patterns of behavior and life  

in adulthood, whereas the pattern of life and behavior of adults towards children will 

influence the pattern of development experienced by children because the learning 

process in children emphasizes learning experiences through the senses of observation 

and perception . Thus, Froebel dalam (Solehuddin, 2000) believes that children's 

potential will naturally develop if adults can provide an environment that is created for 

a particular purpose, where if adults create a good environment, the child will be good 

too. 

Through watching activities with students, you will find out how polite language 

and how polite language, how your friends react when we use polite language in 

friendship, and how we feel when our friends use language that is not polite in 

communicating. Because at its hakitkatnya humans have the potential to accept value 

and develop it. So the values need to be taught so that the current and future genera 

can behave in accordance with the values expected (Sauri, 2007). 

Through habituation activities, use 4 polite words, namely "please, thank you, 

sorry, and excuse me". As according to Hakam (2016) good behavior needs to be 

accustomed, not an option, but a necessity. The habit of polite language needs to be 

constantly accustomed so that later it will be embedded in students and become 

characters because according to Covey (1990) character is a combination of habits. 

The results of the education study in polite language as an effort to improve 

communication skills through learning activities in Al Anwar Kindergarten have been 

implemented in integrated learning activities. This is also evidenced by the results of 

interviews conducted to parents of students who feel happy with learning that is 

centered on morals and manners, especially in teaching guidelines in polite language to 

students. 
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Conclusion 

Based on this research result polite speaking education is very important to be 

taught to the students of early aged children education to improve communication skill 

through learning at school. At Al Anwar Kindergarten polite speaking is taught by 

several activities, such as 1) the activity of greeting each other between the teachers, 

students, and student guardians which is routinely done every morning before entering 

class, 2) the activity of watching movie together in relation with polite language usage, 

and 3) the activity of 4 polite words usage, such as “please, thank you, sorry, and 

excuse me”. 
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Abstract:S ince the enactment of the 2013 curriculum in the 2013/2014 school year, comprehensive 

changes occur in the learning process as a complement to the previous curriculum. Of the 8 National 

Education Standards (SNP), there are 4 standards that have changed, graduate competency st andards,  

content standards, competency standards, process standards, and assessment standards. This 

amendment is stipulated in Permendikbud 20, 21, 22 and 23 of 2016 concerning the Competency 

Standards for Graduates, Content Standards, Process Standards and Assessment Standards. A ssessment 

in the 2013 curriculum includes aspects of assessment of knowledge, skills and attitudes. The 

implementation of the assessment based on the 2013 curriculum is not without obstacles, both from t he 

readiness of the implementing schools and the HR teachers who find it diff icult to implement this 

curriculum as a whole. Even though the evaluation process has an important position in the program and 

learning process. Through evaluation, the success or failure of learning can be known. Arabic is one of the 

compulsory subjects in MI, so it is necessary for teachers to understand the assessment process using the  

2013 curriculum in the learning process in order to achieve the learning objectives. So it is necessary to 

examine how the implementation of the 2013 curriculum based assessment in the MI and what obst ac le s 

experienced by the teacher. This study uses a qualitat ive approach, qualitative data is obt ained t hrough 

observation, unstructured interviews with MI teachers as samples, collecting assessment data based on 

the 2013 curriculum that has been done by the teacher. From the data obtained, the re searche r found 

several research results, the first assessment based on the 2013 curriculum was a complete and better 

assessment of the previous curriculum even though the teacher felt heavier in the implementation 

process, second even though the teacher tried to carry out the assessment in accordance w it h t he 2013 

curriculum assessment guide in reality The teacher must often adjust the assessment according to certain 

conditions, the third all theoretically and practically the teacher has understood the assessment in the 

2013 curriculum because the teacher has attended various curriculum workshops 2013 , the fourth 

constraints that are often experienced by subject teachers in MI are the large number of students and lack 

of assessment time, the fifth In order to be able to carry out the assessment based on the 2013 

curriculum, the overall teacher feels motivated to improve professional competence as a teacher.  

 

Keywords: Assessment Implementation, 2013 Curriculum, Arabic Language 

 

Introduction 

Since the 2013/2014 school year the government has begun to implement the 2013 

curriculum which is an improvement of the previous curriculum, the 2006 curriculum. 

Changes to the curriculum also affect the process of learning, one of which is the 

assessment process which includes planning, processing, utilizing and reporting 

assessment. 

National education standards set in the 2013 curriculum, there are 4 standards 

that have changed from the previous curriculum, namely graduate competency 

standards, content standards, process standards, and assessment standards. This 
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change was stipulated in Permendikbud 20, 21, 22, and 23 of 2016 concerning 

Graduate Competency Standards, Content Standards, Process Standards and 

Assessment Standards. 

In the 2013 curriculum the standard of assessment applied is authentic 

assessment, including assessment of knowledge, assessment of skills, and assessment 

of attitudes. With this assessment standard, teachers are required to obtain 

assessment data as a whole, not just assessing aspects of knowledge in learning, but 

teachers must also assess during the learning process to conduct attitude assessments 

through observation. Even teachers must also assess skills aspects through practice, 

projects and portfolios. 

The implementation of the 2013 curriculum assessment was not without 

obstacles, many deviations were carried out by the school because the school was not 

ready to implement the assessment, not only the 2013 curriculum assessment 

material, but the human resource capacity in this case the teacher was still inadequate. 

Even this 2013 assessment is considered burdensome to teachers in its implementation 

(Zulkifli, M, 2018). Another problem faced by teachers in the implementation of the 

2013 curriculum assessment is students who are not ready to conduct an attitude 

assessment with self-assessment techniques and assessment of friends in lower grade 

students in elementary schools, or it can be said that the assessment technique is not 

suitable for elementary / MI students. Even teachers also have difficulty with the lack 

of time allocation to assess knowledge aspects and skills aspects due to the large 

number of students (Intan, 2017). 

Based on preliminary observations, it was also found a number of teacher 

difficulties in carrying out the 2013 curriculum assessment, including the many aspects 

of assessment that must be carried out so that some teachers find it complicated, 

especially for some teachers in private schools who have to administer more than one 

subject. improvised only to just follow government rules. 

And based on this description, it is necessary to conduct research on the 

implementation of the assessment of Arabic language subjects based on the 2013 

curriculum in Madrasah Ibtidaiyah. 

 

The research problems 

From the description above, the research problems in this study is: 

1. What is the implementation of the assessment of Arabic language subjects in the 

Madrasah Ibtidaiyah? 

2. What are the difficulties experienced by the Arabic language teachers in the 

implementation of the Arabic language assessment based on the 2013 curriculum in 

the Madrasah Ibtidaiyah? 
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Literature Review 

Before defining assessment in learning, it is necessary to look at the notion of 

evaluation in learning, which is defined as a process or activity to determine the value, 

criteria-judgment or action in learning (Amirono & Daryanto: 2016: 11). 

Evaluation is part of the management system, namely planning, organization, 

implementation, monitoring and evaluation. Without evaluation, it will not be known 

how the condition of the object of the evaluation in the design, implementation and 

results. Evaluation is one of the important aspects of learning, so evaluation itself has 

different meanings among teachers. The definition of evaluation widely accepted by 

teachers in the field according to Cross (in Sukardi, 2010: 1) is "Evaluation is a process 

which determines the extent to which objectives have been achieved". 

Literally the word evaluation comes from English evaluation which in Indonesian 

means evaluation. Evaluation is broader in scope than assessment, while assessment is 

more focused on certain aspects that are part of the scope. Evaluation and assessment 

are qualitative, while quantitative measurements are obtained using a standard 

measuring instrument or instrument. 

Learning and learning evaluation is a process to determine the value of learning 

and learning that is carried out, through assessment and measurement of learning and 

learning activities. The definition of measurement in learning and learning activities is 

the process of comparing the level of success of learning and learning with a measure 

of the success of learning and learning that has been determined quantitatively. 

Definition of learning and learning assessment is a decision-making process for the 

value of the success of learning and learning qualitatively (Dimyati and Mudjiono, 

2009: 192). 

Evaluation includes systematic collection and use of data regarding a symptom to 

give "value" to these data based on certain standards. Simply stated, Harsiati & Titik 

(in Maimun: 2011) evaluation is the process of determining the value of something. 

This value is determined based on certain criteria. These criteria can be in the form of 

ideal results or the ideal process expected from an activity. 

Evaluation is the final stage of a learning process to find out the results of 

learning that has been carried out. The process and results of evaluations are strongly 

influenced by the various observations, backgrounds, and practical experience of the 

evaluator itself. 

Assessment is the process of gathering information to determine the extent to 

which the set learning objectives have been achieved. The information can be in the 

form of teacher opinions, parents, quality of books, results of assessment, and 

attitudes of students. Evaluation tools can be in the form of tests, questionnaires, 

interviews, and observations. Assessment is all the methods used to gather information 

about students' knowledge, abilities, understandings, attitudes, and motivations which 

can be done through tests, self-assessment, both formally and informally. Testing is 

one procedure that can be used to assess student performance. Tests can be objective 
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or subjective. The test is also a method for measuring a person's ability, knowledge or 

performance in a certain area (Arifin, 2013). 

Efforts to improve the quality of education are needed to improve the quality of 

the assessment system, this is stated in the mandate of the 2003 National Education 

System Act 58 paragraph (1) that "evaluation of student learning outcomes is carried 

out by educators to monitor the process, progress, and improvement of participants 

continuous education. " 

In the Minister of Education and Culture Regulation No. 23 of 2016 concerning 

Educational Assessment Standards stated that "Assessment is the process of gathering 

and processing information to measure student learning outcomes." Then evaluation or 

assessment activities are processes that are intentionally carried out to obtain 

information or data (Arikunto, S, 2004). 

Assessment (taqyim) according to Alderson quoted by Maimun is a decision-

making process using information obtained from a measurement and is qualitative in 

nature. Assessment can also be interpreted as interpreting scores from a measurement 

to decide something. Besides that assessment is also defined as the process of 

gathering information about student performance, to be used as a basis for decision 

making. 

It can be concluded that evaluation and assessment is a final process of learning 

activities to determine the results achieved on the basis of certain standards. 

Weeden, Winter, & Broadfoot (in Rasyid, H. & Mansur: 2007) classify the purpose 

of assessment in four terms, namely for diagnostics (to identify student performance) , 

formative (to help student learning), summative (for review, transfer, and 

certification), and evaluative (to see how teachers or institutions perform). 

While the assessment of Arabic language learning outcomes aims to determine 

the level of mastery of students on the material that has been delivered, to know the 

skills, motivations, talents, interests and attitudes of students towards the Arabic 

language learning program, knowing the level of progress and the suitability of Arabic 

learning outcomes by students with standard competencies and basic competencies 

that have been established, diagnose the advantages and disadvantages of students in 

participating in Arabic language learning activities, determine students who are in 

accordance with certain types of education, determine the increase in class, place 

students according to their potential (Arifin, 2013: 15). 

 

Types of Assessment 

At the stage of the learning outcomes assessment it is divided into four namely 

formative, summative, diagnostic, and placement assessments. Formative assessment 

is an assessment that is intended to monitor the learning progress of students during 

the learning process by providing feedback (feed back) for the improvement of the 

learning program. This process is an ongoing evaluation that is very detailed because 

weaknesses can be immediately corrected. From this it is known that the main purpose 

of this assessment is more to evaluation for educators, and not knowing learners' 
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abilities. In many cases, this assessment is in fact still used by teachers to determine 

the level of learning outcomes of students, because a new improvement program can 

be carried out in the next process after a material is finished, to not possibly repeat it 

again that year. The results of this assessment will be useful for teachers and students. 

For the teacher, it will be known to what extent the learning material is mastered by 

students, if mastered well then there is no need to repeat, and if it is not mastered it 

needs to be repeated with a strategy that must be changed or a trial of the strategy 

again. In addition to these benefits, the teacher can also estimate the results of 

subsequent assessments, namely at the stage of summative assessment. Likewise for 

students, by knowing the results of this assessment, students can map which part of 

the material has been and has not been mastered. Summative assessment is an 

assessment of the overall material and learning experience at the end of the learning 

period (semester / year), such as final semester exams and national final exams. The 

aim is to determine the final value of the learning process from some subject matter 

which is then used for report cards, based on the count determined by the educator. 

The matter of course covers easy, medium, and difficult questions (Maslihah, 2009: 

37). 

Next is placement assessment, namely pre-test activities to determine the ability 

of students to master some skills and knowledge for the purpose of mapping learning 

materials, class placement, and readiness of students to face new programs. The 

question model used is relatively easy because this assessment is used to determine 

the minimum abilities of the students. 

The final assessment model is a diagnostic assessment that is used to determine 

the difficulties faced by students based on previous formative assessments. The 

questions displayed focus on difficulties. This process is usually carried out before the 

lesson begins. Almost similar to placement assessment, the aim is to explore the ability 

that is owned before starting learning. 

 

Assessment of Learning Outcomes for the 2013 Curriculum 

The assessment standard is one of the standards that has changed from the 

2006 curriculum to the 2013 curriculum. Assessment of learning outcomes by 

educators has a function to monitor the progress of learning, monitor learning 

outcomes, and detect the need for continuous improvement of student learning 

outcomes. 

 

a. 2013 Curriculum Assessment Approach 

In the last development the assessment was divided into three groups, namely 

assessment of learning, assessment for learning, and assessment of learning. 

Assessment of learning is an assessment of what students have achieved; Assessment 

for learning is an assessment to identify difficulties that participants may face and find 

ways or strategies to help students understand and make learning effective. Basically 

the assessment of learning is summative assessment and assessment for learning and 
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assessment as learning is formative assessment. As learning assessment, is an 

assessment that emphasizes the involvement of students to actively think about the 

learning process and learning outcomes so that it develops into an independent 

learner. 

In the 2013 curriculum assessment it is expected that educators prioritize 

assessment as learning and assessment for learning rather than assessment of 

learning. The development of the proportion of the three assessment approaches is 

illustrated in the following pyramids: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source: www.etec.ctlt.ubc.ca) 

Figure 1.1. Pyramid valuation approach 

 

b. Principles - 2013 Curriculum Assessment principles 

 Assessment is carried out based on the following principles: 

1. Sahih, means that the assessment is based on data that reflects the measured 

ability; 

2. objective, means that the assessment is based on clear procedures and criteria, not 

influenced by the subjectivity of the assessor; 

3. fair, means that the assessment is not beneficial or detrimental to students because 

of special needs and differences in religious background, ethnicity, culture, customs, 

socio-economic status, and gender; 

4. integrated, means that assessment is one of the components that are inseparable 

from learning activities; 

5. open, meaning assessment procedures, assessment criteria, and basis for decision 

making can be known by interested parties; 

6. comprehensive and continuous, meaning that the assessment covers all aspects of 

competence by using various appropriate assessment techniques, to monitor the 

development of students' abilities; 

7. systematic, meaning the assessment is carried out in a planned and gradual manner 

by following the standard steps; 

8. refers to criteria, meaning that the assessment is based on the measurement of 

competency specified; and 
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9. accountable, means that the assessment can be accounted for, both in terms of 

mechanisms, procedures, techniques, and results. 

 

c. Minimum Completion Criteria (KKM) 

2013 Curriculum is a competency-based curriculum with Basic Competency (KD) 

as a minimum competency that must be achieved by students. To find out the 

achievement of KD, the teacher must formulate a number of indicators as a reference 

for assessment and the school must also determine minimal learning completeness or 

minimum completeness criteria (KKM) to decide whether a student has completed or 

not. 

KKM is determined by the education unit referring to the Graduates' Competency 

Standards (SKL) taking into account the characteristics of the students, the 

characteristics of the subjects, and the conditions of the education unit. KKM is 

formulated at least by taking into account 3 (three) aspects, namely material / 

competency complexity, intake (quality of students), and teachers and carrying 

capacity of educational units. 

1) Aspects of material / competency characteristics that pay attention to the 

complexity of KD by looking at the verbs contained in the KD and based on 

empirical data from the experience of the teacher in learning KD in the previous 

time. The higher the aspect of material complexity / competency, the more 

challenging the teacher is to improve his competence. 

2) The intake aspect is to pay attention to the quality of learners that can be identified, 

among others, based on the results of the national exam at the previous level, the 

results of the initial tests conducted by the school, or the previous report card 

grades. The higher the intake aspect, the higher the KKM value. 

3) Teacher aspects and carrying capacity, among others, pay attention to the 

availability of teachers, the suitability of the teacher's educational background with 

the subjects taught, teacher competencies (for example the results of Teacher 

Competency Test), the ratio of the number of students in one class, learning 

facilities, financial support, and school policy. The higher the teacher's aspect and 

carrying capacity, the higher the KKM value. 

 

d. Scope and 2013 Curriculum Assessment Techniques 

1. Scope of Assessment 

The scope of assessment of learning outcomes by educators includes aspects of 

attitudes, aspects of knowledge, and aspects of skills, while the scope of assessment of 

learning outcomes by educational units includes aspects of knowledge and aspects of 

skills. 

2. Assessment techniques 

a) Attitude Assessment 

Attitude assessment is intended as an assessment of the behavior of students in 

the learning process which includes spiritual attitudes (KI-1) and social (KI-2). Attitude 
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assessment consists of the main assessment and supporting assessment. The main 

assessment is obtained from the results of daily observations written in a daily journal. 

Supportive assessments are obtained from self-assessment and assessment between 

friends, the results of which can be used as a confirmation tool from the results of 

attitude assessment by educators. 

 

b) Knowledge Assessment 

Assessment of knowledge (KD from KI-3) is done by measuring students' 

mastery which includes the dimensions of factual, conceptual, procedural and 

metacognitive knowledge in various levels of thought processes. The knowledge 

assessment procedure starts from the preparation of planning, the development of 

assessment instruments, the implementation of assessment, processing, and reporting, 

and the utilization of the results of the assessment. The technique of assessing 

knowledge uses written, oral, and assignment tests. 

c) Skills Assessment 

 Skills assessment (KD from KI-4) is carried out with performance appraisal 

techniques, project appraisal, and portfolio. 

 

Evaluation and Assessment of Learning Outcomes in Arabic 

In the process of learning Arabic, the teacher will arrange the whole series of 

Arabic learning activities, starting from making Arabic learning designs, carrying out 

Arabic teaching and learning activities, and evaluating Arabic learning including process 

and learning outcomes in the form of "teaching impact" ( Miladya: 2015). 

The purpose of assessing the results of learning Arabic is to find out the level of 

mastery of students on the material that has been given, knowing the skills, 

motivations, talents, interests, and attitudes of students towards the Arabic learning 

program, knowing the level of progress and suitability of learning outcomes by 

students with standard competencies and basic competencies that have been 

established, diagnose the advantages and disadvantages of students in participating in 

Arabic learning activities, determine students who are in accordance with certain types 

of education, determine the increase in class, place students according to their 

potential (Arifin, 2013: 15). 

Test is a measuring instrument in the evaluation process. The scope of language 

tests are categorized into two, namely test components / language elements and 

language skills tests. The tests of language elements are as follows: 1) Arabic ashwat 

test, 2) Arabic Mufradat test, 3) Tarkib / qawa'id (grammar) test. While the language 

skills test is as follows: 1) Istima skill test (listening / listening), 2) Kalam skill test 

(speaking), 3) Skill test qira'ah (reading), 4) Kitabah skill test (writing). 

(https://iemawati.wordpress.com/2012/12/19/design-evaluation-basics). 

In Arabic learning, test evaluation and non-tests can be used. The tests that can 

be used in evaluating Arabic learning are written tests and oral tests. The written test 

is used for istima 'skills (listening), qira'ah (reading) and kitabah proficiency (writing), 

https://iemawati.wordpress.com/2012/12/19/design-evaluation-basics
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this writing test aims to measure the level of students' ability to understand the 

material that has been taught. Oral tests are used for kalam proficiency (speaking), 

this oral test aims to measure the extent to which students can speak Arabic so that 

students are expected to be able to communicate using good and correct Arabic 

(Miladya: 2015) 

The several forms of proficiency tests are as follows. The istima 'proficiency test 

is in the form of writing what has been heard, matching the words that have been 

heard with the writings that have been adjusted, drawing conclusions from the texts 

that have been heard, and so on. Tests for reading skills (qira'ah) in the form of 

determining the meaning of vocabulary in the context of certain sentences, 

determining the main ideas in the paragraph, concluding the main ideas of reading, 

and so forth. Test for writing skills (kitabah) is to sort words into sentences, arrange 

sentences based on images, sort sentences into paragraphs, and so on. Tests for 

speaking skills (kalam) are introducing oneself, interviewing and talking simple about 

something related to the theme, etc. (Miladya: 2015). 

 

Assessment of Arabic Language Based on 2013 Curriculum in MI 

There are many types of tests used in learning Arabic in MI, not only subjective 

questions in the form of essays but also various types of objective questions such as 

multiple choice, right-wrong questions, matchmaking, stuffing, and various other tests. 

discussed in various materials in Arabic textbooks. Of the two types of questions that 

are usually used in various learning activities in KTSP and Curriculum 2013, there are 

several types of tests that are usually used in students' assignments 

a. Test Questions in Curriculum Level of Education Unit and Curriculum 2013 for 

knowledge assessment in the form of essay questions, multiple choice, 

matchmaking and right - wrong. 

b. The assessment of Arabic language skills is in the form of writing practice (kitabah), 

listening practice (istima '), and speaking practice (muhadatsah). 

The current assessment continues to grow, various journals and research results 

from education practitioners provide new options for teachers in the effectiveness of 

learning in schools, using various types of tests that have been developed also provide 

maximum impact in the development of various aspects and character of the child.  

 

Research Methods 

 This study uses a qualitative approach, with descriptive research methods. 

namely the method used to find information about an event at the time the research 

took place. This research was carried out by clearly describing the field findings based 

on the analysis carried out on natural phenomena that occurred. The purpose of 

descriptive research is to describe variables or conditions that actually occur in a 

condition. Descriptive research is not intended to test certain hypotheses, but describes 

what it is about a variable (Arikunto (2003: 310). 
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The techniques used in collecting data are interviews, observation and 

documentation, the main instruments are the researchers themselves with the help of 

supporting instruments including interview guidelines, observation guidelines. This 

study focuses on analyzing and describing the phenomenon of the implementation of 

the assessment of Arabic Language based on the 2013 Curriculum at MI Assakinah, 

West Bandung Regency. 

This research was conducted at MI Assakinah, West Bandung Regency. The 

research subjects in this study were Arabic language study teachers. While the object 

of research is the implementation of the assessment of Arabic language learning 

outcomes based on the 2013 curriculum. 

 

Results and Discussion 

In this study, the authors observed the teacher of Arabic language subjects in MI 

Assakinah with interview techniques, then gave a questionnaire relating to the 

implementation of the assessment of Arabic language learning outcomes based on the 

2013 curriculum. From the interviews, the data were as follows: 

1. That the MI has carried out an assessment of Arabic language learning outcomes 

based on the 2013 curriculum as a whole, the teacher considers that the 

assessment based on the 2013 curriculum is a better and more complete 

assessment than the previous assessment, only in the implementation the teacher 

feels difficulties. 

2. In carrying out this assessment teachers experience obstacles, including lack of 

sufficient time in teaching along with attitude assessment, the number of students 

in each class is a lot as well as the number of classes so it is quite difficult to assess 

the attitudes of each student, basically teachers already understand the 2013 

curriculum assessment theory and practice but when training in the field teachers 

often have to carry out assessments to adjust conditions, the assessment carried 

out by the teacher is not authentic because the assessment is also carried out at 

home, the implementation of the 2013 curriculum assessment is a challenge for 

teachers to improve their professionalism as teachers. 

The results of the questionnaire obtained the following data: 

The teacher has understood the 2013 curriculum as a whole, but in its 

implementation there are several obstacles including the number of students in each 

robel, many as well as the number of classes. The teacher carries out skills 

assessments and attitude assessments at each class in class but is often not resolved 

and continued by the teacher at home. 

From the results of observations, the teacher has taken the steps that should be 

done in the 2103 curriculum, this is indicated by the completeness of teacher 

administration such as lesson plans according to the 2013 curriculum, making grids, 

analyzing items, the results of assessment processing in applications prepared by the 

Directorate of Education Islamic Ministry of Religion (PENDIS KEMENAG).  
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Conclusion 

From the exposure of the data obtained, the researcher found several results of 

the study, that in MI the teacher had carried out the assessment process based on the 

2013 curriculum, although in practice the teacher encountered several obstacles. And 

the authors found several phenomena in this study as well as obstacles in the 

implementation of the 2013 Curriculum Arabic language assessment. First the 

assessment based on the 2013 curriculum was a complete and better assessment of 

the previous curriculum even though the teacher felt heavier in the implementation 

process, second even though the teacher tried to carry out the appropriate assessment 

2013 curriculum assessment guide in fact teachers must often adjust the assessment 

according to certain conditions, thirdly in theory and in practice the teacher already 

understands the assessment in the 2013 curriculum because the teacher has attended 

various 2013 curriculum workshops, the four obstacles that are often experienced by 

subject teachers in MI are the large number of students and lack of assessment time, 

fifth to be able to carry out the assessment based on the 2013 curriculum as a whole 

the teacher feels motivated to improve professional competence as a teacher. 
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Abstract: This research is motivated by the condition of students who find it difficult to speak Arabic. 

Speaking ability is a very important ability in learning Arabic, because in general speaking skills aim to 

enable students to communicate verbally well and correctly, but in reality, the ability to speak Arabic 

students at Al-Musyawarah Lembang Islamic High School is still low, even though language ability Arabic 

is very necessary. Therefore, the researcher uses the direct method to make it easier for students to learn 

to speak Arabic. The method used in this study is the quasi experimental method of nonequivalent contro l 

group design with a quantitative approach, namely the research conducted emphasizes the analysis of 

numerical data (numbers). The sample in this study researchers took two classes, namely class X-2  as an 

experimental class that uses the direct method and class X-1 as a control class without using the direct 

method. The calculation results show an increase in the posttest value in the experimental class is great e r 

than the control class. So the researchers concluded that there was a significant difference between Arabic 

speaking skills using the direct method and those without using direct methods of Arabic speaking skills 

 

Keywords: Speaking Skills, Direct Methods 

 

Introduction 

Languages are defined by various meanings from various types of languages. Some 

say, language is words that are spoken or written, and also communication tools for 

humans and as nouns (Izzan, 2007: 01). 

Even so with Arabic, as with other languages, Arabic has the same 

characteristics. Arabic is the language of Islamic da'wah which becomes important for 

teaching and learning both for speakers and other than its speakers from Arabs or 

Muslims (Madzkur, 1991: 45). 

For Indonesians, Arabic is a foreign language, but it needs to be studied because 

the urgency of the Arabic language itself cannot be denied. Naturally, foreign 

languages are difficult to learn for users who are not native speakers. Along with the 

development of the age of knowledge of foreign languages is indeed always 

considered important, as well as Arabic which is a foreign language for the people of 

Indonesia. 

The importance of this Arabic language, explained by Al-Khully (1989: 19-20), namely: 

1. Arabic is the language of the Koran 

2. Arabic is the language used in prayer 

3. Arabic is a hadith language 

4. Arabic is the language of the economic position of the Arabs 

mailto:aminudin12@student.upi.edu
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The main purpose of learning a foreign language is the development of the 

ability of students to use the language both oral and written. The ability to use 

language in the world of language teaching is called skill (maharat allughoh). There are 

four skills, namely listening skills (maharah al-istima '), speaking (maharah al-kalam), 

reading (master al-qiraah), and writing skills (maharah al-kitabah). 

In the process of learning to teach Arabic sometimes many problems arise, 

especially in students who have not mastered the language itself and are able to speak 

Arabic into demands. This is evident from the results based on the results of 

observations and interviews with class X Al-Musyawarah Islamic High School Lembang 

Bandung. The researchers found that there were a number of problems which became 

a lack of ability to speak Arabic at school. First, there are still many students who are 

embarrassed and afraid to speak in front of the classroom in the process of learning 

Arabic. Second, learning in schools is not all students able to convey messages verbally 

to others well. This can be seen when students convey messages to others, what is 

said is sometimes not the same as what is intended or what is desired. Third, students 

are not used to and lack confidence in speaking in front of the class. This happens due 

to education in the environment around students who lack training and opportunities 

for students to speak. Fourth, the classical learning model also affects the ability to 

speak Arabic. As researchers have observed, in this learning model more forms of 

material presentation from the instructor. Even though students themselves should 

actively develop their knowledge. However, in this discussion only discussed aspects of 

speech consisting of aspects of accuracy, aspects of intonation, aspects of fluency, 

aspects of expression and aspects of the theme. 

For this reason, the author found one alternative in learning so that students are 

interested in learning Arabic, namely by using the direct method. This method is 

suitable to be applied, because in it students are required to be confident, active in the 

presence of group learning so students do not feel bored, and of course it will be easy 

to speak Arabic. 

According to Ahmad (2009: 73) "The application of direct methods in learning 

Arabic can realize four Arabic skills namely istima skills, kalam skills, qira'ah skills, and 

kitabah skills in the base class using Arabic starting from the beginning to the end of 

learning " 

Based on research conducted by Fathonah (2012: 97). The results of the study 

indicate that there is an increase in student motivation in the Experimental class and a 

decrease in motivation to learn in the Control class, especially in Attention, Relevance, 

Self Confidence and Statisfaction Aspects. While student learning outcomes showed an 

increase, namely in the first cycle the acquisition of the average value of students was 

67.0 from the average value in the second cycle was 75.67 Then the students' 

speaking skills were good. 

Hidayat (2010: 88). The results of the study show that there is an increase in 

student motivation in the Experimental class and a decrease in learning motivation in 

the Control class, especially in the Attention, Relevance, Self Confidence and 
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Statisfaction Aspects. So there is a difference between students' motivation to learn 

Arabic in the experimental class by using the direct method and by using traditional 

methods in the control class. 

Dan Yupita (2014: 59). The results of the study indicate that there is an increase 

in student motivation in the Experimental class and a decrease in motivation to learn in 

the Control class. Data analysis using the t test. After the t test, the calculated t value 

obtained is 4.899. If the value of t count is compared with t table at the significance 

level α = 0.05 and the degree of freedom / db = 59 this means t count ≤ t table. In 

conclusion, Ho is rejected and Ha is accepted. So there is a difference between 

students' motivation to learn Arabic in the experimental class by using the direct 

method and by using traditional methods in the control class. 

 

Research Methods 

In this experimental study the authors used two classes, namely the 

experimental class and the control class. What distinguishes the two classes is that the 

experimental class is given treatment with certain actions, while the control class is 

given the usual treatment. 

The stages in this study are three. The first stage, the experimental class and the 

control class were given a pre-test to determine the students' initial ability to speak. 

The second stage is doing treatment. The third stage is doing posttest to find out 

whether the results have an effect or not after being given a treatment method directly 

in the experimental class. 

 The instrument of this research is in the form of test questions, and 

questionnaires. 

a. Oral tests: Tests are used to measure a student's ability to master the material.  The 

test instrument used in this research is conversation text that must be practiced by 

students in front of the class with their interlocutors. The researcher uses several 

assessment criteria. This assessment criterion is a reference for researchers in 

analyzing students' speaking abilities. To give a score of 1-5 for each aspect 

assessed. 

To analyze the test results data, namely by using statistical tests on the results of 

pretest and posttest data from the experimental class and the control class. The 

statistical test uses the help of SPPS version 20 software. 

b. Questionnaire: Questionnaire was given to the tenth grade student of Al-

Musyawarah Lemabang Islamic High School which was sampled in this study, the 

type of questionnaire that the researchers used in this study was a closed 

questionnaire. Closed questionnaire is a questionnaire that is presented in such a 

way that respondents are asked to choose one answer that matches their 

characteristics by giving a cross (x) or sign (√) check list. 

The Data Collection Techniques that the researchers used in data collection in 

this study were as follows: 
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a. Test: Test performed 6 times, this performance test to measure competence in 

performance ability speaks Arabic. The right form of test chosen by the teacher 

includes performance test (performance test). Assessment that is assessed in terms of 

speaking consists of (1) Aspect of accuracy: The speaker must get used to 

pronouncing sounds correctly, if the pronunciation is not correct it can distract the 

listener's attention and the effectiveness of communication will be disturbed; (2) 

Intonation aspect: Appropriate intonation will have its own attraction in speaking, flat 

intonation will lead to saturation for the listener and the effectiveness of speaking will 

decrease; (3) Smoothness aspect: A person's fluency in speaking will make it easier for 

the listener to capture the contents of the speaker, intermittent speakers can interfere 

with capturing the contents of the speaker for the listener; (4) Expression aspects: In 

speaking, we must be fair, calm and not rigid, and gestures and gestures that can 

clarify or revive the conversation; and (5) Theme aspects: Before conducting public 

speaking activities, a speaker should have mastered the theme first, because 

mastering the theme will arouse courage and support fluency. 

Data analysis is done using quantitative. Data analyzed were obtained from 

analysis of test results, and questionnaires. Data collection on Arabic speaking skills 

with the use of the direct method was obtained from analysis of the post test results, 

and questionnaires were carried out together with the data collection process. 

 

Results and Discussion 

Results 

The research results were obtained from the data that had been collected by the 

researchers, namely in the form of values from the results of the pretest and posttest 

of the experimental class and the control class. While the discussion is the presentation 

of the results of the data obtained. The following are the results in this study: 

The average score of the experimental class is 55.52 and the control class is 

55.69. Based on pretest data from both classes, it can be seen that the average of the 

two classes does not meet the KKM, which is equal to 70.0. This shows that students' 

ability to speak Arabic is low. 

Based on pretest data from both classes, it can be seen that in the experimental 

class requires learning methods that are suitable for learning Arabic in order to 

improve students' speaking abilities. So from that the researcher used the direct 

method in learning Arabic. This method makes it easy for students to learn Arabic 

because of the uniqueness in the learning process. This is evidenced by an increase in 

the pretest score on the posttest results, where the experimental class obtained a 

greater average score of 79.36 while the average score obtained by the control class 

was 64.69. 

After getting the data from the pretest and posttest, the next step is to process 

the data. The data must be tested for normality and homogeneity using IBM SPSS 20 

software for windows. If the data is normal and homogeneous, then testing the 
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hypothesis using t-test statistical calculations. But if the data is abnormal but 

homogeneous, then proceed with Mann Whitney statistical calculations. 

The normality test of the pretest and posttest data from the pretest control class 

and the experimental class obtained the results of sig 0.012 and 0.009. Because 0.012 

and 0.009 <0.05, it can be concluded that the pretest control class and experimental 

class are not normally distributed. From the posttest data of the control class and 

experimental class, the results of sig 0,000 and 0,169 are obtained. Because 0,000 and 

0,169> 0,05, it can be concluded that the posttest data of the control class are 

normally distributed. 

To test the homogeneity of the pretest and posttest data from the pretest and 

posttest data, the two classes obtained the results of sig 0.609 and 0.004. Because 

0.609> 0.05 it is concluded that the posttest data in this study is homogeneous. and 

0.004 <0.05, it can be concluded that the pretest and posttest data of the two classes 

are not homogeneous. 

 

Discussion 

According to Rahmah (2004: 22) speaking is: translating the tongue learned by 

humans by listening, reading and writing. Talk is a word and a benefit. The word is: 

sound containing several letters. As for the benefits, it is: as long as the meaning is 

meant in the mind of the speaker and listener, or at least in the mind of the speaker. 

The author made observations at the Lembang Al-Musyawarah Islamic High 

School which included Arabic learning in its curriculum. After making observations, the 

researchers found a problem in the field, namely the lack of ability to speak Arabic in 

schools viewed from aspects of accuracy, intonation, fluency, expression and theme. 

Thus in this study at the Al-Musyawarah Lembang Islamic High School researchers 

used the direct method. 

According to Nababan (1993: 15) "The method directly assumes that learning a 

foreign language is the same as learning mother tongue, namely the use of language 

directly and intensively in communication. Learning direct methods can make students 

actively discuss each other about the material that is their task in each group. , then 

communicating the results of the discussion to friends in their original group, thus 

students are expected to study seriously because students must be able to take part in 

the discussion in each group, then each student is required to communicate with each 

other. in their original group. Al-Khuli (1982: 2) reiterated the direct method with the 

aim that students were able to communicate with foreign languages they learned like 

the owner of this language, to achieve this ability students were given a lot of intensive 

training. These exercises are given with a direct association between words or 

sentences with their meanings, through demonstrations, demonstrations, movements, 

facial expressions, and so on. 

In the research instrument used in the form of oral test questions to measure 

speaking ability. The aspects assessed in speaking activities are: 
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1. Aspects of accuracy 

The aspect of accuracy referred to in this study is the accuracy of grammar, the 

accuracy in the use of basic patterns and accuracy in communication. 

Pretest activities are carried out before using the direct method. This is done in 

order to describe the initial conditions of students' skills in speaking Arabic. After the 

initial test, the results showed that the ability of students to speak Arabic in terms of 

accuracy aspects was still lacking. 

The details of the data, that students who get grades between 55-64 there are 

45 students and are included in the less category. Students who get a score of 65-74 

have 15 students including enough categories. The good category with students who 

get a score between 75 - 84 has not been reached by anyone (0%) and the category is 

very good with a score between 85 - 100 no one has yet achieved (0%). This shows 

that the value obtained does not meet the predetermined target, the target 

determined in accordance with complete learning if students can master the good 

category. 

Based on the results in the learning activities it turns out that it has not met 

expectations, this is due to several factors that influence it, namely (1) grammar is 

almost always incorrect. (2) There are errors in the use of fixed basic patterns that 

always interfere with communication. (3) There are often mistakes in certain patterns 

because they are not careful enough that can interfere with communication.  

After that the teacher plans the learning process to speak using the direct 

method. After doing the post test using the direct method, the results showed that the 

ability of students to speak Arabic in terms of aspects of accuracy was quite good.  

The details of the data, that students who get grades between 55 - 64 there are 

20 students and are included in the less category. Students who get a score of 65-74 

have 35 students including enough categories. The good category with students who 

get a value between 75 - 84 there are 5 students and the category is very good with a 

score between 85 - 100 no one has achieved (0%). 

This increase can prove that the direct method is quite effective to be used to 

teach students the ability to speak in terms of accuracy. 

 

2. Intonation aspects 

The intonation aspect referred to in this study is the tone of speech, pausing in 

speaking, pressure in speaking and the term in speaking. 

Pretest activities are carried out before using the direct method. This is done in 

order to describe the initial conditions of students' skills in speaking Arabic. After the 

initial test, the results showed that the ability of students to speak Arabic in terms of 

aspects of intonation was quite good. 

The details of the data, that students who get a score between 55-64 there are 

15 students and are included in the less category. Students who get a score of 65-74 

have 45 students including enough categories. The good category with students who 

get a value between 75 - 84 there are 3 students. And the category is very good with 
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getting a value between 85 - 100 no one has yet achieved (0%). This shows that the 

value obtained does not meet the predetermined target, the target determined in 

accordance with complete learning if students can master the good category. 

Based on the results in learning activities it turns out that it has not fulfilled 

expectations, this is due to several factors that influence it, namely (1) speech cannot 

be understood (2) Big mistakes often occur and strong accents that make 

understanding difficult, require to be repeated. (3) The influence of foreign speech 

(area) that interferes with and causes misunderstanding which can cause 

misunderstanding. 

After that the teacher plans the learning process to speak using the direct 

method. 

After the post test was carried out using the direct method, the results showed 

that the ability of students to speak Arabic in terms of aspects of intonation was good. 

The details of the data, that students who get grades between 55 - 64 there are 

5 students and are included in the less category. Students who get a score of 65-74 

have 15 students including enough categories. The good category with students who 

get grades between 75 - 84 there are 40 students and the category is very good with a 

score between 85 - 100 no one has yet achieved (0%). 

This increase can prove that effective direct methods are used to teach students 

the ability to speak in aspects of intonation 

 

3. Smooth aspects 

The fluency aspect referred to in this study is calmness in speaking, and a 

reasonable attitude. 

Pretest activities are carried out before using the direct method. This is done in 

order to describe the initial conditions of students' skills in speaking Arabic. After the 

initial test, the results showed that the ability of students to speak Arabic in terms of 

fluency aspects was still lacking. 

The details of the data, that students who get grades between 55 - 64 there are 

40 students and are included in the less category. Students who get a score of 65-74 

have 20 students including enough categories. The good category with students who 

get a score between 75 - 84 has not been reached by anyone (0%) and the category is 

very good with a score between 85 - 100 no one has yet achieved (0%). This shows 

that the value obtained does not meet the predetermined target, the target 

determined in accordance with complete learning if students can master the good 

category. 

Based on the results in the learning activities it turns out that it has not met 

expectations, this is due to several factors that influence it, namely (1) always stopping 

and disjointed, (2) Talks are very slow and unstable except for short and routine 

sentences. (3) Talks often appear doubtful, incomplete sentences. (4) Talks are 

sometimes still in doubt, sometimes grouping words is incorrect. 
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After that the teacher plans the learning process to speak using the direct 

method. 

After doing the post test using the direct method, the results showed that the 

ability of students to speak Arabic in terms of fluency aspects was quite good. 

The details of the data, that students who get grades between 55 - 64 there are 

16 students and are included in the less category. Students who get a score of 65 - 74 

have 44 students including enough categories. The good category with students who 

get a value between 75 - 84 and a very good category by getting a value between 85 - 

100 has not been achieved by anyone (0%). 

This increase can prove that the direct method is quite effective to be used to 

teach speaking skills to students in aspects of fluency. 

 

4. Expression aspects 

The expression aspect referred to in this study is one of the advantages in 

speaking activities compared to other language activities is the gesture and expression 

that can clarify or revive the conversation. 

Pretest activities are carried out before using the direct method. This is done in 

order to describe the initial condition of students' skills in speaking Arabic. After the 

initial test, the results show that the ability of students to speak Arabic in terms of 

expression aspects is quite good. 

As for the details of the data, it can be seen that students who obtain grades 

between 55 - 64 have 9 students and are included in the less category. Students who 

get a score of 65-74 have 45 students including enough categories. Students who get 

grades 75-84 have 45 students including good categories. The category is very good 

with getting a value between 85 - 100 no one has yet achieved (0%). This shows that 

the value obtained does not meet the predetermined target, the target determined in 

accordance with complete learning if students can master the good category. 

Based on the results in the learning activities it turns out that it has not met 

expectations, this is due to several factors that influence it, namely internal and 

external factors. Internal factors derived from students include lack of motivation of 

students and students are still shy when having a conversation with friends. While 

external factors are more caused by the material itself, namely (KD) speaks Arabic. 

After that the teacher plans the learning process to speak using the direct 

method. 

After doing the post test using the direct method, the results showed that the 

ability of students to speak Arabic in terms of aspects of expression was good.  

The details of the data, that students who get grades between 55 - 64 there are 

5 students and are included in the less category. Students who get a score of 65-74 

have 10 students including enough categories. The good category with students who 

get grades between 75 - 84 there are 45 students and the category is very good with a 

score between 85 - 100 no one has yet achieved (0%). 
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This increase can prove that effective direct methods are used to teach students 

the ability to speak in aspects of expression. 

 

5. Theme aspects 

The theme of the topic of conversation means understanding a subject. With this 

understanding, a speaker has the ability to present the theme to listeners. 

Pretest activities are carried out before using the direct method. This is done in 

order to describe the initial conditions of students' skills in speaking Arabic. After the 

initial test, the results showed that students' ability to speak Arabic in terms of theme 

aspects was not good. 

The details of the data, that students who get a value between 55 - 64 there are 

50 students and included in the less category. Students who get a score of 65-74 have 

10 students including enough categories. The good category of students who get a 

score of 75 - 84 has not been reached by anyone (0%). The category is very good with 

getting a value between 85 - 100 no one has yet achieved (0%). This shows that the 

value obtained does not meet the predetermined target, the target determined in 

accordance with complete learning if students can master the good category.  

Based on the results in the learning activities it turns out that it has not met 

expectations, this is due to several factors that influence it, namely internal and 

external factors. Internal factors originating from students include not mastering the 

subject matter, many doubts about delivering the material, and many deficiencies seen 

from the quality of mastery of the subject matter. While external factors are more 

caused by the material itself, namely (KD) speaks Arabic. 

After that the teacher plans the learning process to speak using the direct 

method. 

After doing the post test using the direct method, the results showed that the 

ability of students to speak Arabic in terms of aspects of expression was good. 

The details of the data, that students who get grades between 55 - 64 there are 

18 students and are included in the less category. Students who get a score of 65-74 

have 35 students including enough categories. The good category with students who 

get grades between 75 - 84 there are 7 students and the category is very good with a 

score between 85 - 100 no one has yet achieved (0%). 

This increase can prove that the direct method is quite effective to be used to 

teach speaking skills to students in aspects of expression. 

It can be concluded that the results of the study prove that using the direct 

method of speaking skills in class X Al-Musyawarah Islamic High School Lembang 

Bandung can improve speaking skills to students. And from the discussion above that 

the direct method is more inclined to the aspect of expression. 
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Conclusion 

Based on this experimental research the authors used two classes, namely the 

experimental class and the control class. What distinguishes the two classes is that the 

experimental class is given treatment with certain actions, while the control class is 

given the usual treatment. 

The stages in this study are three. The first stage, both the experimental class 

and the control class were first given a pre-test by means of dialogue in front of the 

class with the aim of knowing the students' initial ability to speak before being given a 

direct method. The second stage is doing treatment. This treatment is carried out in 

the experimental class using the direct method, while the treatment carried out in the 

control class uses the usual method. The third step is to posttest. This posttest was 

conducted to find out whether the results were influential or not after being given a 

treatment method directly in the experimental class. 

the aspects assessed in the speaking activities in the direct method consisted of 

five aspects, namely (1) Aspects of Accuracy, (2) Aspects of Intonation, (3) Aspects of 

Fluency, (4) Aspects of Expression and (5) Aspects of Themes. To give a score of 1-5 

for each aspect assessed. 

To analyze the test results data, namely by using statistical tests on the results of 

pretest and posttest data from the experimental class and the control class. The 

statistical test uses the help of SPPS version 20 software. 

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that using 

direct methods is different using conventional methods. This can be seen from the 

average score of students, namely the average experimental class is 55.52. While the 

average score of the control class students is 79.36. The increase in the value of the 

experimental class is 23.84. Therefore, there is a clear difference between the 

experimental class and the control class. Thus, the use of direct methods is very 

influential on class X students in speaking compared to conventional methods. 
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 نجور الكفاءة التربوية ملعلمي اللغة العربية للمدارس الثانوية في منطقة سيا 

 

 يدين محمد ولدانر. إ

 التربوية  اإندنيسيجامعة  ، الدراسات العليا كلية
idenmwildan@upi.edu 

 

يطة قة بسربية بطرييعتبره معظم الناس. املعلم الذي يجيد تدريس اللغة الع عبتعلم اللغة العربية ص:  خصمل

تهدف هذه الدراسة إلى ة وال بد منها. ضرور  علميها هيتكون الكفاءة التربوية مل ،سهلة بحاجة ماسة إليه. لذلكو 

ة املستخدمة في هذه يقالطر  ية في منطقة سيانجور.مدارس الثانو للالعربية اللغة وصف الكفاءة التربوية ملعلمي 

معلمي اللغة العربية للمدارس الثانوية  37ستبانة لر اال انتشا حظة وو املال  ةلباملقاب استفسار طبيعي الدراسة هي

 في ضعف ،جيدالكفاءة التربوية ملدرس ي اللغة العربية في املدرسة الثانوية في سيانجور . انجور سي ةفي منطق

  .ر إمكانات الطالبيفهم وتطو كونات وامليم والتقييم و ات التقمكون

 

 معلم اللغة العربية ،بويةءة التر افالك: الكلمة الرئيسية

 

 مقدمة

هو إنسانية اإلنسان أي أن يكون اإلنسان حقيقة  ربوي تلالتربية مهمة لحياة اإلنسان. لن الهدف ا

برنامج التعليم  لطالب الدراسات العليا في عند إلقاء محاضراتقال ثوري  .(2017،)ثوري اإلنسان

ت الطالب ليصبحوا بشًرا ير إمكاناي تطو له ف املخطط يعالجهد الواالتربية هي العربي حول تعريف 

  ليس للحيوانات و ال النباتات أو الجمادات. ،للنسان فقطنها و كالتربية  .يتغيرون إلى الفضل

على  مهمة ثالثة متطلبات رئيسيةهناك  ،(3: 2009اسا )يمول لقاف ة مهمة جدا.دور املعلم في التربي

( 2) ،( بناء املرافق1وهي ) ،ودة املوارد البشريةن جتحسي مة فياملساه لجمن ألبناء التربية القل 

 ربيةة التجوداملعلم هو الذي يحدد . ( املعلمين و فريق التعليم املنهي3) ،جودةالة ليالكتب عا

 إلى الئحة وزير الا. ...(،)مريانا
ً
 2007لسنة  16رقم  لجمهورية اإلندونيسنة تربية الوطنيةستنادا

ين ملمعلل يجب أن يكون  ،الكاديمية وكفاءات املعلمينأن معايير املؤهالت بش 2007يو ما 4يخ ر ابت

 االجتماعية واملهنية. ،الشخصية ،ربويةوهي: الت ،كفاءات على القل 4املحترفين 

 ،حرياتي هقاالت حول جودة معلمينا بقلم راتتبت مك ،www.pikiran-rakyat.comعلى موقع 

نظًرا لن أحد أهداف  ،أهمية جودة املعلم توصفقد  ،التربوية نيسيةإلندو جامعة ا يف ةأستاذ
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ا 17املستدامة البالغ عددها  تنميةف الداأه
ً
المم املتحدة في  هيئة التي أعلنتها( 2030-2015) هدف

يتم تدريس جميع الطالب من قبل معلمين مؤهلين  تضمن جميع الحكومات أن ،2030عام 

ت أيضا نتيجة البحث الذي قام به وصف . ومين بشكل جيدومدعو مسين ا ومتحيً نومدربين مه

( 1املهيمنة التي تحدد إنجاز الطالب هي: )العوامل  جامعة أوكالند من John Hattieالستاذ 

 .٪( 21اآلخرين )( 3) ،٪( 30( املعلمين )2) ،٪( 49خصائص الطالب )

حة حكومية حول معايير ة الئلحكومأصدرت ا ،أشكال الجدية واالهتمام بمشكلة التعليم

التربية الوطنية رقم والئحة وزير  ،عليموموظفي التمين علبما في ذلك معايير للم ،التعليم الوطنية

 ،زيادة قدرات املعلمين وكفاءات املعلمين. حتى في بشأن معايير التأهيل الكاديمية 2017تعرف  16

تريليون  416.09م أو برنامج التقاعد. لتعليصصة للة املخو د٪ من ميزانية ال20خصصت الحكومة 

  .ن٪ من نفقات املعلمي74.2و 

 .مدى انخفاض كفاءة املعلمين في إندونيسيا 2015حقائق في امليدان في عام ال ،كن لألسفول

)امتحان الكفاءة للمعلمين(  UKGأن: متوسط  ،ذلك الوقتفي  ،تعليم أنيس باسويدانقال وزير ال

ة قيمكان متوسط  ،باإلضافة إلى ذلك. 55هدفت الحكومة متوسط درجة ا استبينم ،53.02 نكا

 .48.94في حين أن متوسط قيمة الكفاءة التربوية هو  ،54،77ة املهني اءةالكف

لدنى بين املناطق / املدن في جاوة ( هو اHDIمقاطعة سيانجور )مؤشر التنمية البشرية في 

في سيانجور ريجنس ي في مكتب اإلحصاءات املركزي في شرية ة البالتنمي لدالغربية. تم تسجيل مع

في حين أن متوسط مؤشر التنمية البشرية ملقاطعة جاوة . 62.92وهو  2016 عام في جاوا الغربية

املتوسط ملقاطعة جاوة  HDIمن معدل  اتني أن سيانجور أقل منطق. وهذا يع70.05الغربية هو 

 .الغربية

عدده  ،زانترين كثير جدا في هذه املدينةي. لن البيسانتر دينة باسم م ةفسيانجور معرو 

دافع تعلم الطالب  .في كل قرية واحدة يبا متوسط البيزانترينزانترين، بمعنى تقر البي 359 املكتوب

  ارتفع مستوى اإلنجاز. ،ز لدى الطالبكلما ارتفع مستوى التحفي يؤثر على إنجازهم.

ربية في املدارس الثانوية في مقاطعة اللغة العوي في الترب ملعلما لةضروري وصف حامن ال

ها من قبل ذو طرق سهلة لتعليمو  ،اللغة العربية علمين جيدين في تعليمى مإلسيانجور. تحتاج 

 للغة العربية.وجه وخصائص معقدة للغاية الطالب في قيود الوقت وجها ل
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 لمعلملالكفاءة التربوية 

competence  أوcompetency غني، أو أهلية، أو جدارة، أوالكفاءة، بمعنى ربيةغة العفي الل 

الكفاءة هي مجموعة من املعارف والسلوك . (79: 2010 ،بيضون ) اختصاص أو ،ايةكف أو قدرة، أو

 14ينص القانون رقم . اف التعلم والتعليملكها املعلمون لتحقيق أهدواملهارات التي يجب أن يمت

مجموعة من املعارف  يه كفاءةادة الولى هي: "اين على أن اململحاضر مين وااملعلب لقاملتع 2005لعام 

جب أن تكون مملوكة ومدارة ومفصلة من قبل املعلم أو املحاضر في ات والسلوكيات التي يهار املو 

 .ت مهنية"القيام بواجبا

هم وتوجيهيههم وجوتفي تعليم الطالب حترفون لديهم املهمة الرئيسية املتمثلة "املعلمون هم م

 ،(2007bاسا )يوفقا ملول وي.ثانوالم وتقييمهم في التعليم املبكر والرسمي الساس ي ريبهم وتقييمهوتد

جتماعية والروحية التي املعلم هو مزيج من القدرات الشخصية العلمية والتكنولوجية واال  كفاءة"

 ،وتعليم التعلم ،بالطال  وفهم ،واداملل والتي تشم ،شكل رسميا الكفاءات القياسية املهنية للمعلمت

 والتطوير الشخص ي واملهنية".

مع  pedagogiek / paedagogiekعاضة عن يمكن االستProf. Sikun Pribadi (1970 ) وفقا

ي يتم تعلمها لغراض تعليمية وبعبارة لوم والعلوم الداعمة التكل الع ،وهذا هو ،العلم التربوي 

 .ت التي يمتلكها لتعليم الطفالاملهارام جميع تخدوتس ،أخرى نظرية التعليم

 ،ءات املعلمينكفا الحكومة بصياغة أربعة أنواع من متقا ،من منظور السياسة الوطنية

عليم الوطنية. وهي: بشأن معايير الت 2005ام من ع 19كما هو مذكور في شرح نظام الحكومة رقم. 

: 2008الة الوطنية للمعايير التربوية )قا للوكنية. وفملهوا عيةالكفاءات التربوية والشخصية واالجتما

طالب التي تشمل: )أ( فهم البصيرة أو الة التربوية هو: "القدرة في إدارة اءلكففإن املقصود با ،(88

هج ؛ )د( تصميم التعلم ؛ )هـ( تنفيذ التعلم الطالب. )ج( تطوير املناالساس التربوي ؛ )ب( فهم 

 م.لتعلم ؛ و )ز( تطوير الطالب لتحقيق اإلمكانات املختلفة لديهنتائج اتقييم  )و(؛  وارالتربوي والح

 

 البحث يقةطر 

ًجا وصفًيا نوعًيا طبيعًيا بدون عالج يكشف عن الظروف امليدانية الدراسة نهتستخدم هذه 

ظة الحها تقنيات املسح مع االستبيانات واملقابالت والتوثيق واملحيث يستخدم أحد ،فعليةال
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بل اباشرة مملا ين في تطبيق لملسجأخذ عينة هادفة مع معايير معلمي اللغة العربية ا لباحثين.ن ق 

ج بيانات وصفية وهو إجراء بحثي ينت ،املنهجية النوعية ،Taylorو  Bogdanًقا لـ لنه وف .لمتعمعلم امل

حث وجيه البتيتم ته. كلمات مكتوبة أو شفوية من الناس والسلوك الذي يمكن مالحظفي شكل 

و املنظمة إلى متغيرات أو أفرد يجب أال يعزل ال ،ي في الخلفية والفراد بشكل كلي )سليم(النوع

هي تقليد خاص في النوعية  ،من الكل. ثم وفقا لكيرك وميلر ه كجزءأن ينظر إلي يجب ،فرضيات

الناس  ق بهؤالءها وتتعلتمنطقفي  االجتماعية التي تعتمد بشكل أساس ي على املالحظة البشرية العلوم

على الحقائق مع التفسير الصحيح  عثور بلغتهم ومصطلحاتهم. يستخدم البحث الوصفي النوعي لل

قات بين الظواهر والصفات والعال ،منهجي ودقيق ووصف العواملى وصف و العثور علوالهدف ه

. أي من ات املسحبحث تقنيلذا ادم هيستخ ،تم التحقيق فيها. أما بالنسبة للممارسة امليدانيةالتي 

ال  ،عرفة سبب وجود هذه العراضمدون تقنيات املسح هذه تستخدم لقياس العراض املوجودة 

 من استخدام  ،لعالقة بين املتغيراتتبار افي االع يلزم أخذها
ً
املشكالت البيانات املوجودة لحل بدال

 من اختبار الفرضيات. تم إجراء هذا البحث 
ً
 ،ا في سيانجور ريجنس يية العلية الثانو سملدر في ابدال

 18من  مدرسة ثانوية عليا في سيانجور ريجنس ي تتكون  80ناك الواقعة في مقاطعة جاوة الغربية. ه

نس ي. كان ة فرعية في سيانجور ريجمنطق 32مدرسة خاصة موزعة في  62حكومية و  مدرسة

الثانوية العليا في  املدارس درسون فييذين ة الالسكان في هذه الدراسة جميع مدرس ي اللغة العربي

 MGMPمعلمو اللغة العربية املسجلين في  اصة.خوال سواء املدارس العامة ،منطقة سيانجور 

 .شخصا 37عربية هم ال

يمكن تسميتها بالبحث  خوذة من كل السكان بحيثتكون العينة املأ ،في هذه الدراسة

فمن الفضل أن تأخذ كل ش يء  ،100من ضوع أقل و امل كان إذا Arikuntoالسكاني. لنه وفقا ل 

ي هذه أو أخذ العينات الكلي. جمع البيانات املستخدمة ف كانيبحيث يكون البحث هو البحث الس

 ،واالستبيانات ،بالتواملقا ،ظات امليدانيةواملالح ،راسة هو عن طريق دراسات التوثيقالد

( 1نوعي الطبيعي هي ثالث خطوات: )البحث الخدمة في تاملسنات واالستبيانات. تقنيات تحليل البيا

 ( االستنتاجات والتحقق.3) ،ياناتبض ال( عر 2) ،تخفيض البيانات

 10بوية من خالل تقديم سيستخدم املؤلف أداة تقييم الكفاءة التر  ،اتالبيانفي عملية جمع 

( 3) ،تعلممبادئ الالتعلم و  ظريةان ن( إتق2) ،( إتقان خصائص الطالب1وهي: ) ،مؤشرات للنجاز
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( تسهيل تطوير 6) ،ا املعلومات واالتصاالتيولوج( استخدام تكن5) ،( التعلم4) ،تطوير املناهج

 ،ات والتقييمات( إجراء التقييم8) ،دبوأ ،تعاطفي ،( التواصل بشكل فعال7) ،ب املحتملينالطال 

 اكسة.بأعمال عالقيام  (10)  ،م( االستفادة من نتائج التقييم والتقيي9)

 

 النتائج واملناقشة

ية في ملؤلف على الجوانب التربوية ملهارات اللغة العربا جراهوبالنظر إلى نتائج البحث الذي أ

طرحت من نتائج املقابالت  فإن اإلجابات املختلفة ،نوية العليا في مقاطعة سيانجور املدارس الثا

لتربوية ملعلمي اللغة العربية في مدرستهم في لقيمة ائج أن ااالنتهرت واالستبيانات واالستبيانات. أظ

 .وقد تم تصنيف هذه القيمة على أنها جيدة ،76.03 غتر بلمحافظة سيانجو 

التوجيهي لتقييم أخذها املؤلف من املبدأ مؤشرات للنجاز  7قدم املؤلف في عملية التقييم ي

لتعرف على خصائص الطالب. )ب( : )أ( اوهي ،2010م ي عاأداء املعلم من وزارة التربية الوطنية ف

التعليمية ؛ )ه( لتربوي ؛ )ج( تطوير املناهج ؛ )د( أنشطة التعلم ا تعلمإتقان نظرية التعلم ومبادئ ال

 التقييم والتقييم. التواصل مع الطالب ؛ )ز(تطوير إمكانات الطالب ؛ )و( فهم و 

لكفاءة التعليمية من إنجاز ان يفحص أاتب للك يمكن ،باستخدام هذه املؤشرات السبعة

 في القسم السابق.ف ملؤلاالستبيان التي كشف عنها ا خالل أسئلة

تحصل  ات التربوية للمدرس العربيحصلت النتائج على أن الكفاء ،الكفاءةمع عملية اختبار 

و  ،كافيةلات االفئ٪ من 25و  ،٪ من الفئات الجيدة33.33و  ،٪25ية تصل إلى على فئة جيدة للغا

 ٪ أقل من الفئات.16.67

ات التي هناك بعض التوقع ،انات واملقابالتبيالستبناًء على نتائج جمع البيانات من خالل ا

 أعرب عنها املستجيبين للمؤلف.

 ن مختصين في مجال تعليم اللغة العربيةية في سيانجور مع متحدثيعقد ندوة باللغة العرب. 1

 س ي اللغة العربيةدر قدرة م ةزيادفي  MGMP. تحسين دور 2

 . تصميم وصنع املواد التعليمية3

وخاصة املرافق  ،ة تعليم اللغة العربيةالطراف التي يمكن أن تحسن من جود معاون . تنظيم التع4

 ي تدعم التعلمالت
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 كنها توجيه املواهب وتطوير إمكانات الطالبحث عن املعلومات التي يم. الب5

 املنزل  ريب علىشة التدر في و بية . اللغة العر 6

 االستنتاجات والتوصيات

ذي نشرته وزارة التربية بوية في دليل تقييم أداء املعلم الالتر  ةبدءا من نظرية تحقيق الكفاء

ص معلمي اللغة العربية بعة التي تشير إلى أن اختصامع املؤشرات الس 2010الوطنية في عام 

ال يزال بحاجة إلى تحسين. يمكن القيام  76.03 قيمةور بجسيانحي  التربويين في املدارس الثانوية في

 وتطبيق توقعات املشاركين.ابعة تبالتحسين من خالل م

 ،حترفين كفاءة تربوية مؤهلةة اإلنجليزية املأن يكون ملدرس ي اللغ ،مع هذا البحث ،املأمول فيهمن 

طالب الذين يتفوقون ج الينت نية أثانو بحيث يمكن لتدريس اللغة العربية على مستوى املدرسة ال

 على املستويين الوطني والدولي. ،ويتنافسون 
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 دةما خاصة في تعليم نجندو أرجاساري با العالية اإلسالمية يةتربة الفي مدرس تعليم اللغة العربيةإن :  ملخص 

إعطاء طريقة ستخدام ابو . فيها كثيرة علمالتما عندهم دافعية وفرصة و  تحمسون ي ال ءة، يظهر أن التالميذاالقر 

 عرفةم هيالبحث وأغراض هذا فرصتهم في تعليم القراءة.  ويزيدهم تتهم ودافعين يرقي حماسيستطيع أ الواجبة

 . وأماقراءة النصوص العربيةفي رتهم مها معرفةو القراءة ادة ملالواجبات بم قياال فيالتالميذ أنشطة  العالقة بين

ة واملقابل واالختبار لبيانات مثل االستبيانباستخدام أساليب جمع اصفية الو  بحث هي الطريقةالطريقة هذا ال

نشاطات هي أن  بحثوالنتائج املحصولة من هذا ال ائيا.ال إحصوبيانات البحث الكمية يحللها تحلي واملالحظة.

. باملعنى أن  ٪ 12،83بقدر  ةصوص العربيقراءة الن فيفي مهارتهم  تؤثرادة القراءة ملالواجبات بقيام ال فيميذ التال 

 . ٪ 87،17در وغيرها من العوامل الخرى داخلية وخارجية على قاملنهج و  ثل البيئة،هناك عوامل أخرى تؤثر فيها م

 
  اءة، اللغة العربيةقر ال مهارةلواجبة، اء اطريقة إعطالكلمات الدالة: 

 

 املقدمة

وفي إندونيسيا  أنحاء العالم، ون فيلتي يدرسها املتعلمإن اللغة العربية إحدى اللغات الجنبية ا

وهو  ماابا كرياإلسالم لن لهم كتلذين يتدينون بدين م سكانهم المها معظعربية يتعكانت اللغة ال

ن  (: 2:12) في سورة يوسف كما قال هللا تعالى ربيةالقرآن املنزل باللغة الع ه  إ 
َٰ 
ن
ْ
ل ْنز 

 
ًنا آ أ ْرء َٰ

 
ا ق يًّ ب 

ر    ع 
 
مْ ع  ل

 
ك
 
 ل

 
 
ل ْعق 

 
.ت

 
 رة، وهي: مهاحدة بأربع مهاراتظرية الو سيا إلى ناللغة العربية في املدرسة يطور أسا ميتعلو  ْون

أن  اللغة العربية ميكل عملية تعلل غيينب والكتابة. ومهارة  القراءة رةمهاو م لكال رة استماع ومهاال ا

 (111:2011في كتابه )رماوان أشيف هيل قا منهاجيا ونظاميا. تطوير املهارات الربع ه إلىوجي

ة وهي و نظرية الفروع. املراد بنظرية الوحد ة الوحدةوهما نظري إن في اللغة العربية نظريتين 

ة ومختلفة. وأما نظرية وليست فروعا ومفرق سكة،اللغة على أنها وحدة مترابطة متماإلى  رالنظ

ية منظورة كمجموعة املواد ه النظر بية في هذالفروع عكس من نظرية الوحدة لن تعليم اللغة العر 

 ةقكنظرية سابليست مهارة في إستخدام اللغة العربية النظرية قي من هذه املتفرقة. والهدف الحقي

mailto:Herulramadhan23@gmail.com
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العربية تأمل للتالميذ مهارة اللغة ية في تعليم اللغة خيالكان النظرية ال تحقيق علوم اللغة.بل 

في تجهيز فصله بإهتمام الفعالية من عملية س يمهر على املدر العربية. ولتحقيق هدف التعليم ال بد 

توكيال على  الميذتتعليم ال بد أن تكون خيالية حتى تقدر أن تجعل العملية الو  املخطة. التعليم

 وصا مهارة القراءة.، خصمهارات اللغة العربية

سموع لخرى فهي فهم املالالزمة في تعلم اللغة. أما املهارة ا من املهارات الرئيسية إن القراءة

ط فكري يستلزم تدخل جماع كنها نشاة بسيطة ولوالكالم والكتابة. القراءة هي عملية ميكاني

ق، هي: التعرف، والنط لياتعم يقوم تعلمها على أساس من أربع غى أنبشخصية الفرد، ومن ثم ين

 لم القراءة. هذا ما يهتم به املدرس والدارس عند تعوالفهم، والنقد وحل املشكالت. و 

صل الثاني عشر م في الفلية التعليفة إلى ذلك، وجد الكاتب املشكالت القرائية عند عمإضا

لتالميذ إلى تعليم ام ااسارى باندونج هي ضعف ميول و إهتمة أرجيلعالية اإلسالمفي مدرسة التربية ا

وضعف نشاطاتهم يشتركون عملية التعليم دون السباب،  درس القراءة مثل يتأخرون مرارا وال

 النشاط كلمة من لمالسا ؤنثامل جمع اتالنشاط لفظ كانيمتهم املتوسط في عملية التعليم. و قو 

 حركة هي اتنشاطال إن وإصطالحا(. 26:1988 دارمنو،فوروا) والحركة الشغل هو لغة ومعناه

 في والنشاطات(. 98:1987 سوريابراتا، سومادى) مرتجال سلوكه في وأفكاره عواطفه إبراز يف الفرد

 نفسه لتعبير الفرد هودج هي طاتالنشا إن .والعمل واالجتهاد الجد بمعنى اإلندونسية اللغة وسقام

صة كن يقل إعطاء الفر ب ولن املدرس قد إستخدم السلوب املناسمع أ ا.م حالة في وفكره وشعوره

ملادة يجرب ملتعلق في هذه ايطين و فعليين عند عملية التعليم حتى املدرس اإلى التالميذ ليكونوا نش

 القراءة. إستخدام طريقة إعطاء الواجبة في تعليم

 لكي املعينة لواجبةا رسدامل يعطي أن( 110:  1996) منصور  عند الواجبة طاءإع طريقةو 

 هيإعطاء الواجبة  طريقة( 141:1984) سودرمان وقال .بمسؤوليتهم يقومون  ثم التالميذ يتعلم

 حددتو  .التعليم عملية التالميذ يفعل حتى املعينة اجبةالو  بإعطاء معليالت مادة لتقديم طريقة

 الدراسية املواد تقدم التي التدريس طريقة هي الواجبة إعطاء طريقة أن( 19:  1995) وي سوكرتا

 الواجبات إعطاء الطريقة هذه وتعتبر. الفصل أمام ويقدموها اليدرسوه الواجبات ميذالتال  بإعطاء

درون فهم قدرة التالميذ فيها متنوعة، بعضهم يقو  .الفصل اخلد والتعلم ليمتعال عملية خارج

ا في منازلهم أو حتى ال يفهمون ريرهكوبعضهم أخرى يقدرون فهمها بعد تان مرة أو مرار، ادة ببيامل
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على  ن ينظم سرعة تعليمه حسب أحوال املتوسط للتالميذ مناسبةأأن املدرس البد و . ماتما

عطاهم فرصة ميذ مختلفة. وإعطاء الواجبات في تعليم القراءة أريقة تعلم التال قدرتهم، لن ط

 التعليم. ودور إعطاء الواجبة ادةمرصة ليمارسوا مهارة ما تحصلهم في الفصل ولتعميق لفعلي وفا

يريد  أن طريقة إعطاء الواجبة أحد الناحية من طرق التعليم. السابق مهما، كما شرح متعليفي ال

 القراءة واجبات ملادةفي محور املوضوع : نشاطات التالميذ في القيام بال ن يقوم بالبحثالكاتب أ

 .وعالقتها بمهارتهم في قراءة النصوص العربية

 

 البحثقة يطر 

 إنمية العالية أرجاساري باندونج، سة التربية اإلسال بمدر  دراسة الحالة البحث هذا يعقد

بمدرسة التربية اإلسالمية  ني عشرالثا لفصلا ميذجميع تال  فهو البحثفي هذا  البحث مجتمع

 معتمج من املأخوذ الجزء هي عينة إن .( تلميذا20رون )عش ددهموع ي باندونجالعالية أرجاسار 

 كلها البحث هذا في فالعينة السابق، التعريف على ناءب(. 108: 2006 أريكونتو، سوهرسمي) البحث

 ريكونتوأ سوهرسمي قول  على يعتمد وهذا .املائة من قل  أ اإلحصائي املجتمع نل  نفرا 20 يعنى

 مجتمع ناك وإذا. كلهم البحث فعينة نفرا مائة من قل  أ لبحثا مجتمع كان ذاإ إنه (109: 2006)

  .أكثر وأ 25-20 ٪ وأ 15-10 ٪قدر لىع ينةالع فكانت مائة من أكثر البحث

رفة عالقة إلى معالتي تتجه  في هذا البحث طريقة وصفية، وهي الطريقة يستخدم الكاتبو 

لواجبات في مادة القراءة كااملتغير السيني قيام باذفي الت التالميوهو نشاطامتغير باملتغير اآلخر. 

 قسمان، البحث هذا في وردت يلتا البياناتو  .لصاديالعربية كاملتغير ام في قراءة النصوص هبمهارت

 الكمية البيانات وأماواملالحظة،  وب املقابلةوالبيانات النوعية تبحث بأسل .وكمية يةنوع وهما

 إحصائيا. حللهاي ثمختبار إل او  بيانتساإل أسلوب  عن الكاتب جمعهافي

 بين باملعادلةيستجرات وتقسيمها على عدد السئلة وعدد املشاملؤ  اتحساب جميع درج

 اآلتية : 

 مجـ ف س م = 

 بند()مجموع الن   
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 يأتى :( فيما 2005:280سوجانا ) من التفسيرتعمل ر يستغيامل ملعرفة مقايس القيمة لكل

 = سافل جدا 1،5 - 0،5

 = سافل 2،5 - 1،6

 = كاف 3،5 - 2،6

 = عال 4،5 - 3،6

 = عال جدا 5،5 - 4،6

 : اآلتية على ةشتملامل املركزية ةالنزع امتحان

 : مايلى (70: 2005) سوجانا من عادلةبامل( م) املتوسطة قيمة طلب

    س ي.  في مج=  م

 في مج    

 :  يلى ما( 79:  2005) سوجانا من باملعادلة الوسيط قيمة طلب

    ف – ن ½ ف + ب=  د م  

  في    

 : يلى ما( 77:  2005) سوجانا من باملعادلة لاملنوا قيمة تعيين

 1ب  ف+  ب=  أ م   

    2ب+1ب  

 ( :95:  2005 سوجانا،) اآلتية باملعادلة ي ر املعيا االنحراف تعيين

  2(م -س ي)في مج = 2س

     1-ن  

 قعاملتو  رالتكراو  املالحظ التكرار جدول  تكوين

 :يلى ام( 273:  2005) سوجانا من باملعادلة 2كا تعيين

  2( قعاملتو  ارالتكر  – املالحظ رالتكرا)  مج=  2كا

  املتوقع التكرار      

 :ي يل ما( 293:  2005) سوجانا من باملعادلة الحرية درجة يينعت

  3 – ك=  الحرية درجة
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  ٪5 دالليةال الجدولية 2كا تعيين

 :  يأتي ماب ستواءاال  تعيين

 .مستويا البيانات توزيع ن كو يف وليةجدال 2كا من أصغر الحسابية 2كا كانت إذا

 .مستو غير البيانات توزيع كون يف الجدولية 2كا من أكبر ابيةالحس 2كا نتكا ذاإ

 :التحليل االرتباطي

 

 الخطوات التحليل لهذا لكست ،يوالصاد يالسين املتغير بين االرتباط تحليل به واملراد

 : اآلتية

 :يلى ما( 315:  2005) اناجسو  من باملعادلة االنحدار ءااستو  تعيين

 س ب+  أ=  ص

 (ص ي س ي مج()س ي مج) –( ي2س جم( )ص ي مج) = أ

 2(س ي مج) – 2س ي مج ن

 (ص ي مج)(يس  مج) - ص ي س ي مج ن = ب

 (س ي مج) – 2س ي مج ن 

 : تيةاآل باملعادلة املتغيرين من ارنحداال  استقامة تعيين

 : يلى ما( 335:  2005) سوجانا نم دلةباملعا" أ" نحدارال ا التوزيع مجموع حساب( أ  

 2(ص مج)=  أ ك ج  

     ن     

:  2005) سوجانا من باملعادلة" أ" إلى" ب" لالنحدار التوزيع مجموع ابسح( ب

 :يلى ما( 328

 ({ص ي مج()س ي مج) – ص ي س ي مج}ب( = أ/  ب) ك ج  

 ن   

 : يلى ما( 335:  2005) سوجانا من دلةعابامل املتبقى التوزيع مجموع بحسا( ج

 2(ص ي مج) - أ/ب ك ج – 2ص ي مج= يس ر ك ج   

   ن       
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 : يلى ما( 331:  2005) سوجانا من باملعادلة للخطأ التوزيع مجموع حساب( د   

 {2(ص مج) -2(ص ي مج}) مج= ك ك ك ج

  ن      

 (:333:  2005) سوجانا من باملعادلة فقةاو امل لعدم التوزيع مجموع حساب( ه

    ك ك ك ج – ريس ك ج= تس ك ج

 (: 163:  2000سوبانا،) باملعادلة للخطأ لحريةا درجة حساب (و

 ك -ن= ك ك دب

 (:163:  2000) سوبانا من باملعادلة ةقفااملو  لعدم حريةال درجة حساب (ز

 2-ك= تس ب د

 (:163:  2000) سوبانا من ةاملعادلب للخطأ التربيع وسيط حساب( ح

 ك ك دب : ك ك ك ج= ك ك ك ر

 (:163:  2000) سوبانا من ملعادلةبا قةاملواف لعدم عالتربي وسيط ابحس( ط

  تس دب: تس ك ج: تس رك

 سوبانا من ةباملعادل املوافقة لعدم( ف) بةاسنامل غير التكرار قيمة حساب( ي

(2000  :163  :) 

 ك ك دب:  تس رك=  تس ف

 :باملعادلة الجدول ( ف) التكرار قيمة حساب( ز

  (ك ك بد/  تس ب د)0.95.ف

 :يأتى بما(  164:  2000نا،سوبا) نحداراال  حانمتا( ك

 ون فيك الجدول  في ارالتكر  من أصغر الحساب في التكرار كان إذا -

 نحدارمستقيمااال 

 ن فيكو  الجدول  في التكرار من أكبر الحساب في رارتكال كان إذا -

 مستقيم دارغيرنحاال 

 :رتباطمعامل اال ين تعي

  يلى: تغيرين على مارتباط بين املامل اال عن معيييتأسس ت 
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 رتباطاال  لمعام فلحساب مستقيم نحدارا لهما و اسوي املتغيرين توزيع كان إذا( أ

 (: 274:  2006) واريكونت رسيمىاسوه من املعادلة تستعمل

 (ص مج()س مج)-(ص س مج ن) = ص رس

 {2(ص مج)-2ص مج ن}{2(س مج)-2س مج ن}

 رتباطاال  معامل بحساب الكاتب ومفيق ي سو  غير املتغيرين دحأ كان إذا( ب

 (:278:  2006) اريكونتو رسيمىاسوهمن  باملعادلة

 (2 د مج) 6 -1=  ف

 (1– 2ن)  ن   

 (:2004:193 سوجونوا أناس) تىاآل املقياس باستعمال رتباطاال  لاممع تفسير(ج

 جدا منخفض غيريناملت بين رتباطاال   0،00 – 0،20 

 منخفض املتغيرين بين رتباطاال   0،21 -0،40

 كاف املتغيرين بين رتباطاال   0،41 – 0،60

 عال املتغيرين بين طرتبااال  0،61 -0،80

 جدا عال غيرينتامل بين رتباطاال  0،81 -1،00

 : اآلتية بالخطوات الفرضية، امتحان

 ( :380:  2005) سوجانا من باملعادلة ابيةسالح" ت" قيمة حساب( أ

 2-ن ر = ت

  2ر-1     

 .٪5 الداللة مستوى  باستعمال دوليةالج" ت" قيمة حساب( ب

 :  باملعيار الفرضية تعيين (ج

 الصفرية الفرضية فتكون  الجدولية" ت" من برأك بيةالحسا" ت" كانت إذا -

 .مردودة

 الصفرية لفرضيةا فتكون  ةالجدولي "ت" من أصغر الحسابية" ت" كانت إذا -

 . بولةمق
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 رتباطاال  عدم قدر ويحسب يصادال يراملتغ إلى السين املتغير من الثر مدى انحامت

 :اآلتية املعادلة ستعمالبا

       2ر-1=  ك

 :اآلتية املعادلة باستعمال املتغيرين بين ثرآالت رقد ويحسب

 (2004:  193 جونواس أناس) (ك-1)100=  ث

 

 ناقشةالنتائج وامل

وتحليل بياناته يقدم دونج بان العالية أرجاساري  اإلسالمية ربيةتلفي مدرسة اد القيام بالبحث بع

  ئج اآلتية :الكاتب النتا

لثاني عشر بمدرسة ة في الفصل اادة القراءلواجبات ملإن نشاطات التالميذ في القيام با 

ع النص، : مراجعة اصطال املؤشرات ج على أساس باندون الية أرجاساري التربية اإلسالمية الع

القراءة جمة مادة القراءة، وتلخيص مادة ، وتر بط مادة القراءة إعرابياة القراءة، وضعومراج

وهي تقع بين  3،4على قدر  املحصولةاملتوسط  ةتحصل على درجة متوسطة، كما دلت عليها قيم

 قة متوسطة.ن في طبلتفسير حيث يكو في معيار ا 3،50 – 2،51مدى 

بية الفصل الثاني عشر بمدرسة التر ربية في عراءة النصوص الالتالميذ في قإن مهارة 

عة على ضبط أساس املؤشرات : النطق الفصيح في القراءة، والسر  إلسالمية العالية أرجاساري علىا

رة ، والقدجمة جيدة صحيحةبية إعرابيا، والقدرة على ترجمة النصوص العربية تر النصوص العر 

لية العا رجة جيدة، كما دلت عليها قيمةصل على دحمادة القراءة تالساسية في  ارم الفكعلى تقدي

 ة.في طبقة جيد في معيار التفسير حيث يكون  79 – 70ي تقع بين مدى وه 75،1املحصولة على قدر 

تهم في ة ومهار ات ملادة القراءإن واقعية العالقة بين نشاطات التالميذ في القيام الواجب 

تدل  اساري التربية اإلسالمية العالية أرجبمدرسة  لفصل الثاني عشرالعربية في اة النصوص قراء

 في 0،41 -0،60وهي تقع بين  0،49ليها القيمة املحصولة على قدر على عالقة متوسطة، دلت ع

 ر التفسير حيث يكون في طبقة متوسطة.معيا

ر من ( أكب2،38ة )" الحسابيأن قيمة "ت ة يتحصلمن حساب الفرضي و الفرضية املقترحة

ت الفرضية ضية املقترحة )أ( مقبولة وكانالفر  ( فتدل هذه النتيجة على أن2،1)جدولية لقيمة "ت" ا
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القيام بالواجبات ملادة القراءة  التالميذ في تغيرين )نشاطا( مردودة بمعنى أن بين املتHoالصفرية )

ي حصل دغير السيني والصاثير من املتوقدر التأالقة دالة. ربية( عقراءة النصوص العومهارتهم في 

على  النصوص العربية ي قراءةى تؤثر في مهارة التالميذ فل أخر عوام ٪ بمعنى أن هناك 12،83على 

 ٪ . 87،17قدر 

 جتنتاساال 

الواجبات ملادة هذا البحث هي أن نشاطات التالميذ في القيام ب ملحصولة منوالنتائج ا

 -2،51مة املحصولة تقع بين قيال لنشاطات متوسطة لنن هذه ابمعنى أ 3،4ل على قدر قراءة تدال

ية في قراءة النصوص العربية بمدرسة التربية اإلسالم ارالتفسير. وحقيقة مهارتهممعي في 3،50

جيدة لن  على درجةبمعنى أن هذه القدرة تدل  75،1ى قدر ري باندونج تدل علالعالية أرجاسا

نهما تدل على حساب االرتباط ية بيارالتفسير. والعالقفي مع 79 -70ين حصولة تقع بلقيمة املا

وكانت  فى معيار التفسير. 0،60 -0،41لنها تقع بين  طةبمعنى أنها متوس 0،49 درلى قبدرجة ع

ر ربية بقدهم في قراءة النصوص العملادة القراءة تؤثر في مهارت ذ في القيام بالواجباتنشاطات التالمي

لخرى مل ال البيئة، واملنهج وغيرها من العوامثا هناك عوامل أخرى تؤثر فين هباملعنى أ.  ٪ 12،83

 ٪ . 87،17على قدر داخلية وخارجية 
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 في اللغة العربية نقحرةال

 ("اعىجتمعلم اللغة اإل " دراسة حالة اسم ذاتي في كتاب) 

 

 ضلة نور هدايةفا، محمد رضوان 

 ة العلوم الثقافيةكلي ب العربيسم الدق

ارس سوراكرتاة سبالس ممعجا  

fadhilahnurhidayah91@student.uns.ac.id 
 

م اللغة خوذ من كتاب "علنات مأمصدر البيا .ةيعجمال ةذاتيالسماء لأل  النقحرة عن البحث يبحث هذا: امللخص

د الدكتور محمو  ترجمه و سون هد نتونيأيشارد ر جتماعي لدى اإل ب علم اللغة هو نتيجة ترجمة كتا و "جتماعىاإل 

من الحروف سلسلة و  عنقود صامت و الساكنة النقحرة عنإلى الوصف يهدف هذا البحث . 1990في عام  عياد

ستماع منهج اال ت باستخدام اناالبي جمع في مرحلة حروف العربية.لالى ا ةعجميال ةاتيذال سماءفي ال  الساكنة

  .و الصوتاإلمالء  ملعتمد على بيانات علمل امنهج التحلياستخدام  .الكتابةة بطريقو 

،البحث  هذا في النقحرةنقسم ي
ً
 و ةواحدال الساكنةالتي تحتوي على  الساكنة النقحرة إلى مجموعتين. أوال

 <k>و  <c> ،<د> ← <d> ،<ت> ← <t> ،<ب> ← <p>و  <b> :يما بينهاف ةواحدلا الساكنة نقحرةال .الساكنة املزدوجة

 ← <l> ،<ج> ← <g>و < j> ،<س> ← <s> ،<ز> ← <s>و < z> ،<ه> ← <h> ،<ف> ← <w>و  <v>و < f> ،<ك> ←

 ← <ck> وي على:حتت الساكنة املزدوجة ةالنقحر  أما. <و> ← <w> ،<ن> ← <n> ،<م> ← <m> ،<ر> ← <r> ،<ل>

 ← <x>،<نج> ← <ng>، <تش> و <ش>و  <ك> ← <ch>، <ن> ← <hn> ،<ش> ← <sh> ،<ف> ← <ph>، ك<>

. <ن> ← <nn> ،<ل> ← <ll> ،<ف> ← <ff>، <س> ← <ss>، <ج> ← <gg>، <ت> ← <tt> ،<ب> ← <pp>، <كس>

 
ً
 ةالنقحر  .الساكنة الحروفسلسلة من و  صامتعنقود مأخوذ من  ةعجميال ةذاتيالمن السماء  النقحرة ،ثانيا

dw> ،<كر> ← <cr> ،<كل> ← <cl> ،<بر> ← <br> ،<بل> ← <bl> :هافيما بين عنقود صامت  ،<دو> ←<

<fl> ← <فل>، <fr> ← <فر>، <gl> ← <جل>، <gr> ← <جر>، <ld> ← <لد>، <lm> ← <لم>، <ls> 

 ← <rz> ،<رت> ← <rt> ،<رن > ← <rn> ،<رف> ← <rf> ،<رد> ← <rd> ،<نز> ← <ns> ،<لز> ←

لة من الحروف سلس النقحرة أما .<هو> ← <wh> ،<تر> ← <tr> ،<ست> ← <st> ،<سك> ← <sc> ،<رز >

 ،<لف> ←<lf> ،<لك> ← <lc> ،<دو> ← <dw> ،<دج> ← <dg>،<بن> ← <bn> حتوي على:ت ساكنةال

<lr> ← <لر>، <ls> ← <لس>، <lt> ← <لت>، <lv> ← <لف>، <mb> ← <بم>، <mf> ← <مف>، 

<mp> ← <مب>، <nc> ← <نك>، <nd> ← <ند>، <nj> ← <ني>، <nk> ← <نك>، <rb> ← <رب>، 

<rd> ← <رد>، <rg> ← <رج>، <rk> ← <رك> ،<rl> ← < رل>، <rt> ← <رت>، <rv> ← <رف>، <sl> ← 

  .<تس> ← <ts> ،<سل> و <زل >

mailto:fadhilahnurhidayah91@student.uns.ac.id
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 مقدمة

 دوٌر  الكتابة لغةلذلك  بسب .اينهمب عكسال ى العربية والجنبية إلمن اللغات  رةيكثالترجمة  ظهرت

هداية تطوير الصوت ) كتابةى يتبع نظام العنبم قة،نطو تابة هي مشتقة من اللغة املالك لغةلا .مٌ ها

زان في نظامنظام الكتابة في اللغة ل (.۳۲: ۲۰۱۷هللا،   وختالفات اإل  هذه وجودب النطق. الكتابة و ممي 

  .النقحرة ؤثرت لغة كل اتخصوصال

 عائلة ا ليستملنه ،النطق الكتابة ومن  ةلفمخت نظاماإلنجليزية لديهما  بية والعر  مثل

 و جتماعى"في كتاب "علم اللغة اإل  ةعجميال ةذاتيالالسماء  النقحرة فييحدث هذا الحال  .ةلغوي

مود الدكتور مح مهو ترجهدسون  نتونيأيشارد ر جتماعي لدى اإل هو نتيجة ترجمة كتاب علم اللغة 

 لكلذ و .ةربيالع الكتابة واإلنجليزية  أي ةالالتيني بةتاالكبين  النقحرة حدث .1990في عام  عياد

 .ذكور امل في الكتاب ةعجميالذاتية الء ماأسبالساكنة خاصة  النقحرةالبحث  اناقش هذي

 

 سائلصياغة امل

" من اعىتمجاإل اللغة  "علمفي كتاب  ةعجميالذاتية اللسماء  لساكنةا النقحرةكيف  .أ

 ؟ةربيلعا الكتابةإلى  ةالالتيني الكتابة

 ةعجميالذاتية اللسماء افي  ف الساكنةحرو ن السلسلة مو  عنقود صامت النقحرة كيف .ب

 تاب؟في الك

 

  الدراسات السابقات

 فيما بينها:لة بالنقحرة، وقت سابق بعض البحوث ذات الص بحث الباحثينقد 

علم ال أسماء وتيةلصا الكتابة والكتابة الحرفية  التطبيق" عنون امل اهبحثفي  (۲۰۰۸)زوفارا  أ.

على موقع م لعال أسماءكلمة  74إلى  ةاملؤلف تلعربي". وجدا BBCع على موقالحديثة العربية 

BBC و  تالصوائ في أماصوتي تخضع لتحول الكتابة الحرفية خلصت إلى أن عملية  العربي و

  الصوامت.
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 سيا إلى اللغة العربية".ندونيإل ا في أسماء ‘NG’و  ‘G’بعنوان "نقل حرف لبحثفي ا (۲۰۱4)ي الغزالج. 

 ،<ج> ،<ك>أي  ،بالعربية ‘G’أحرف تستخدم كمعادلة للحرف  7ناك حوالي أن ه هو ثهنتائج بح

 .<ڠ> ،<گ> ،<ڤ> ،<ق> ،<غ>

نتائج  عربية".لغة االل نيسيا إلىفي أسماء اإلندو  ‘C’البحث بعنوان "نقل حرف ( في ۲۰۱4الغزالي ) د.

أي  ،رف العربيةحفي الت مكافئا 3اللغة اإلندونيسية لديه ما يقارب  يف ‘C’ هو أن الحرف ثهبح

 .<تش>، <س>، <ش>

املشاكل و : العربية بالحروفنقل حروف أسماء اإلندونيسيا ( في البحث بعنوان "۲۰۱5ي )الغزاله. 

 ةمشكلل. الحل لهحلولو ة إلى العربية يونيسإلندالكلمات امشاكل كتابة  البحث ". فحصالحلول 

  .ةيالجاو  الحروف استخدام التعريب وب

-۲۰۱5إندونيسيا العلم في مجلة ألو  جيرافونولوجي لسماءبعنوان " البحثفي  (۲۰۱6تي )ياف. هار 

الفونيم  ،الفونيم الصامتة املقاربة ،صامتة املتساويةالفونيم ال نقل بتحليل هي تبحث". ۲۰۱4

 سية إلى اللغة العربية.نيدو ملختلفة لسماء العلم من اللغة اإلنا امتةالص

 

 اإلطار النظري 

 :كما يلي الصوتيات، و اللغويات قاموس في النقحرة مصطلح يعرف ،(494: 2008) يستالر ك

كتابة إلى آخر. اليير من نظام تغالهي مراجعة لنظام الكتابة مع  النقحرة

تم ي ماللغة املصدر في اللغة الهدف. عادة اغة من ل لكافئ لكيتم تعيين حرف م

سسات والنتائج إلى اللغة اكن واملؤ ملشخاص وال التحويل الصوتي لنقل أسماء ا

والتي تبدو على  ،الكتابة الصوتية والكتابة الحرفية ب التمييز بين املستهدفة. يج

 .ملصدر املنطوقة بالحرف باللغة املستهدفةلغة ا

 ،هاديالفي ) (29: 1996) العاني و ،(42: 1990) سودارنو ،(274: 1976) رملختا) وفقا

 كما يلي: ةالنطقي الدائرةمن حيث العربية في اللغة  اكنةالس الحروف يتم تصنيف ،((29 :2015
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 القإغ
 ء  ق ك  ت ،ط    وسممه

      ض ،د   ب مجهور 

 رخو
 ه ح  خ ش ص ،س ،ز ذ ف  مهموس

  ع  غ   ظ ،ث   ور همج

     ج     مجهور  مركب

      ن   م مجهور  أنفي

      ر    مجهور  تكراري 

      ل    مجهور  جانبي

    و ي     مجهور  لصائتشبه ا

  

 (:6: 2007) ليكي دعن النطقيةمكان  و جهازتناًدا إلى سيزية انجلاإل  كنةالسا توزيع و ها هو
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 إغالق
  p   t   k مهموس

  b   d   g مجهور 

 مركب
    ∫t     مهموس

    dӡ     مجهور 

  m   n   ŋ مجهور  أنفي

     l    هور مج انبيج

 رخو
 f θ s ∫   h  مهموس

    v ð z ӡ  ر مجهو 

  r j w     مجهور  شبه الصائت
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سلسلة من الحروف في حين أن  ة.املختلفات في كلمة واحد اتفونيمالو ه و قود صامتنع

، ري)خ نباج اطع مختلفة على الرغم من أنها تقع إلىمقفونيم ان اثنان املختلفات في  هي الساكنة

2013 :83.)  

في  عنقود صامتاإلنجليزية التي تشغل ت ماالفوني، تنقسم (57: 1971) كوهينند ع

 ثالثة تصنيفات:إلى  ىلولا الوضع

 ./p/، /t/، /k/، /f/، /ʃ/هو  ،غل املنصبين الول والثانيتشن التي يمكن أ الساكنة .أ

 ./b/، /d/، /g/، /ɵ/، /s/، /h/،/v/، /z/هو  ،تحتل املركز الول فقط التي الساكنة .ب

  ./w/، /l/، /r/، /ʒ/، /j/هو  ،ي فقطانلثاملركز االتي تحتل  الساكنة  .ت

 هج البحثنم. 5

مأخوذ من كتاب "علم  ةعجميال ةذاتيالء السما هذا البحث في شكل البيانات مصدر

و هدسون  نتونيأ يشاردر جتماعي لدى اإل ة كتاب علم اللغة و هو نتيجة ترجم اللغة اإلجتماعى"

 اإلستماعمنهج باستخدام  بحثال ايانات في هذلبا جمع. 1990في عام  دكتور محمود عيادلا رجمهت

التحليل  منهج. تحليل البيانات املستخدمة بةطريقة الكتاقنيات املتقدمة في شكل استخدام الت و

رنة و قاصيل واملبطريقة التو . التقنية املستخدمة هي الصوت و ءاملعتمد على بيانات علم اإلمال

يانات بالإن تحلل نتائج التقديم  مرحلة و في. فريقلتوالتسوية و طريقة التوصيل واملقارنة ا

 .ةرسمي و ةغير رسمي الكتابة باستحدم

 

 البحث

 ةواحدال الساكنة النقحرة

  واحٍد  يٍ التين ن من حرٍف تكو ت الساكنة يفي هذه الحالة ه ةواحدال الساكنة
ٌ
 ويمثله حرف

 :ةيعجمال ةذاتيالسماء لأل  ةباملكتو  ةواحدال الساكنة النقحرةهو  ها ية.عرباللغة الب واحٌد 

a. طريقة  و املخارج الصواتوجه التشابه من حيث لديها أ ةواحدال الساكنة نقحرة

 الصوتية أوتار النطق و

 <b>يمثل حرف  أوال، ، منها:ةواحدال كنةالسا نقحرة في حروف ةثالث هيالبحث  نتائج

ثانيا، . ، إغالق، و مجهور ي و شفتساويا في خصائصهما و صفتهما، يعني يهما ملد بسبب <ب>بحرف 



 
 

 

 
﴿324﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

يعني أسناني شفوي،  يهما متساويا في خصائصهما و صفتهما،بسبب لد <ف>ف بحر  <f>يمثل حرف 

و  همافي خصائص متساوياهما بسبب لدي <م>بحرف  <m>حرف يمثل  ثالثا، رخو، و مهموس.

  .هور مج و أنفي، شفوي  ، يعنيماصفته

 مصدر اسم يمفراغتمثيل  رقم

 العربية ةينالتي

1.  <b> ← <ب> Barbara Duries 325 باربار ة ديوريز 

2.  <f >← <ف> Charles Fergusson  185 ،181 شارلز فرجسون 

3.  <m> ← <م> Malcolm Caulthard 207 مالكولم كولتهارد 

 

b. طريقة  و صواتل خارج ااملبه من حيث لديها أوجه التشا ةواحدال الساكنة نقحرة

 النطق 

 <p> يمثل حرف أوال، ا:ة، منهواحدال الساكنة نقحرة في حروفة ثالث يهالبحث  نتائج

 <v>يمثل حرف  . ثانيا،و مجهور  ي و في خصائصهما يعنى شفبسبب وجود التشابه  <ب>بحرف 

ف حر  رمزي ،ثالثا .رخوخصائصهما يعني أسناني شفوي و التشابه في ا لديهم بسبب <ف>بحرف 

<w>  في هذه البيانات على صوت/v/ يجةنتأيضا. يحدث هذا الحال بسبب  <ف>ثله بحرف يم و 

 ذوا اإلسم من تلك بلد. في بلد بولندا حيث تأتي  <w>حرف لتأثير نطق 

 مصدر اسم يمفراغتمثيل  رقم

 العربية ةالتيني

4.  <p> ← <ب> Paul Grice 185 ،181 ول جرايسب 

5.  <v> ← <ف> Erving Goffman 201 ،180 أر فينج جوفمان 

6.  <w> ← <ف> Bronislav Malinowski 172 سكىفنو برونيسالف مالي 

c. أوتار و املخارج الصواتتشابه من حيث لديها أوجه ال ةواحدال الساكنة نقحرة 

  الصوتية

 <t>ثل حرف يم أوال، :ة، منهاواحدال الساكنة نقحرة فيوف حر ة نيامث البحث هي نتائج

 <d>حرف  يمثل . ثانيا،غالق و مهموسإ ين، يعسبب وجود التشابه في خصائصهماب <ت>بحرف 

< s>يمثل حرف  . ثالثا،مجهور  شابه في خصائصهما، يعني إغالق وبسبب وجود الت <د>بحرف 
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< l>يمثل حرف  . رابعا،ني رخو و مهموسبسبب وجود التشابه في خصائصهما، يع <س> بحرف

 <n>يمثل حرف  خامسا، .، يعني جانبي و مجهور مافي خصائصه بهما التشاهبسبب لدي <ل>بحرف 

 <w>ف ل حر يمث . سادسا،يعني أنفي و مجهور  ،همتشابه في خصائصبسبب لديهما  <ن>بحرف 

 .ائت و مجهور بسبب لديهما وجود التشابه في خصائصهما، يعني إشبه الص <و> بحرف

يمثل حرف  أوال، :، وهينجليزيةإل ا لغةال يوت فصطق الن ءباتبا تينالساكن ينحروفيمثل 

<c> حرف  إذا كان <س>ف حر ب<c> حرف العلة / مة وبعد ذلك تليهانهاية الكل في يقعe/،يمثل  . ثانيا

في  <g>ف . حر /dӡ/اإلنجليزية أن يرمز الصوت  يحدث لن تعديل من نطق <ج>بحرف  <g>ف حر 

 لديهما التشابه في خصائصهما أي و ./dӡ/لصوت ا، هم يرمز <i> ،<e> ،<y>اإلنجليزية يتبعه حرف 

  ب و مجهور.ركم

 مصدر اسم يمفراغتمثيل  رقم

 يةالعرب   ةالتيني

7.  <t >← <ت> Terence Mitchell 16 رنيس ميتشلتي 

8.  <d> ← <د> David Abercrombie 210 دافيد أبروكرومبى 

9.  <s >← <س> Wallace Lambert  312 المبرت سوال 

10.  <s >← <س> Ferdinande de Saussure  29  يور سو سفيردناند دو 

11.  <g> ← <ج> Gillian Sankoff 306 ،113 ،95 ،60 كوفنيليان ساج 

12.  <l> ← <ل> Leonard Bloomfield 46 ،45 يونارد بلومفيلدل 

13.  <n> ← <ن> Nader Jahangiri 255 يرى ادر جاهانجن 

14.  <w> ← <و> Wallace Lambert  312 رتالس المبو 

d. أوتار وأ املخارج الصوات ثيلديها أوجه التشابه من ح ةواحدال نةالساك حرةقن 

 فقط الصوتية

بحرف  <k>يمثل حرف أوال،  ة، منها:واحدال الساكنة نقحرة في روفحستة  البحث هي ئجنتا

 و <ز>بحرف  <z>يمثل حرف  . ثانيا،إغالق يعني صواتاملخارج ال في ويا بسبب لديهما متسا <ك>

 ماه و <ج>بشكل عام بحرف < j> ل حرفمثي . ثالثا،يعني رخو املخارج الصواتي فالتشابه ما لديه

صوت يعني  الصوتية أوتارالتشابه في ا لديهمو  <ر>بحرف  <r>ل حرف يمث . رابعا،مجهور اكن س

  مجهور.
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حرف ثل يم، أوال :، وهياإلنجليزية لغةالفي وت صنطق ال ءباتبا تينالساكن ينحروفيمثل 

<s > بصوت/z/ حرف ينما يقع ب<s> دأ صوت ساكن و صوت العلة مثل يب وة في نهاية الكلم/e/ 

و  <c> حرف ينطق ثانيا، يعني رخو. الصواتارج املخلديهما التشابه في و فونيم /ز/  /z/ .فونيم

 لديهما< ك> و فونيم /k/ فونيم ./k/ بالصوت في اللغة اإلنجليزية <a>و  <o>يتبعه على الحرف 

 إغالق. يعني املخارج الصواتفي متساويا 

 مصدر اسم يمفراغل ثيمت رقم

 لعربيةا ةالتيني

15.  <c> ← <ك> Douglas Cowie  185 ،181 وى كدوجالس 

16.  <k> ← <ك> Karen Watson Gego 201 ،180 كارين واتسون جيجيو 

17.  <z> ← <ز> Suzanne Romaine  251 ان رومينز سو 

18.  <s> ← <ز> Lesley Milroy 240 لروىمي لىز لي 

19.  <r> ← <ر> Robert Hess  158 وبرت هيسر 

20.  <j >← <ج> Jan Petter Blom 93 ان بيتر بلومج 

 

  املزدوجة الساكنة النقحرة .2

 بحرفيمثلهما نجليزية و اإل بوجود حرفين باللغة  النقحرة هذه في الساكنة املزدوجةتميز ت

. ةزيجليالعربية على النطق اللغة اإلناللغة  عديلبب يحال بسل. يحدث هذا ابينهم عربي أو العكس

 :ليما ي ملزدوجةالساكنة ا النقحرة هتضمن هذي

a. <حرفيمثل  <ك <ck> 

يرمز  .(149: 2۰۰7كيلي، ) /k/ ممثلة بصوت الساكنة حرفينعلى  <ck>الحرف  يحتوي 

 /k/الصوت ممثلة ن تكو  أن يمكن العلة. حرف سبقه إذا يحدث /k/تبصو  يمثل الذي <ck>حرف 

  غالق.إ تساويا في جهاز النطقي يعنيما يهمبسبب لد <ك> حرف مع العربية ةباللغ

 مصدر ماس رقم

 العربية ةالتيني

21.  Charles Hockett 45 تشارلز هو كيت 

b. <حرف يمثل <ف <ph> 
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 أن يمكن .(149: 2۰۰7كيلي، ) /f/ ممثلة بصوت الساكنة نحرفيعلى  <ph>الحرف  يحتوي 

و  هماتساويا في خصائصما يهملدبسبب  <ف> حرف مع العربية ةباللغ /f/الصوت ممثلة ون تك

 .سشفوي، رخو، و مهمو يعني أسناني  ،ماصفته

 مصدر اسم رقم

 العربية ةالتيني

22.  Stephen Boggs 179 ستفين بوجز 

c. <حرف يمثل  <ن<hn> 

. نفسه السما في <hn> حرف من النطق طريق عن التأثير في <ن> بحرف <hn> ثل حرفيم

هما لدي لن هذا ث. يحد<ن> ه بحرفيمثلو  /n/وت صالحد أ مع ضبطها يتم النطق في <hn> حرف

 .و مجهور أنفي  ، يعنيمافي خصائصهوجود التشابه 

 مصدر اسم رقم

 العربية ةالتيني

23.  John Gumperz 94 ،93 ،91 ،78 ،46 جو ن  جمبرز 

d. <ch> تش>، و <ش>، <ك> حرف يمثل>  

 <ch> حرفثل يم <ك> •

 أن يمكن (.149: 2۰۰7كيلي، ) /k/ لة بصوتمثم كنةالسا حرفينعلى  <ch>وي الحرف يحت

 إغالق. هما متساويا في جهاز النطقي يعنيلدي .<ك> حرف مع ةالعربي باللغة /k/ الصوت ممثلة كون ت

 . اإلنجليزية لغة في الحروف نطق لضبط يحدث <ك> حرفب <ch>حرف يمثيل 

 مصدر ماس رقم

 بيةالعر  ةالتيني

24.  Michael Halliday 47 ،16 مايكل هاليداى 

 <ch> حرف يمثل <ش> •

 في <ch>حرف  إلى يرمز <ش> دامتخاس. <ش> حرف مع أيضا تمثل أن يمكن <ch> حرف

 ،تيهاريا) [;si] مع /c/ تاصو اإلنجليزية تنطق ال  لغة .ليزيةاإلنج في لغة /cفونيم / طريق على التأثير

6۰12 :69) 
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 رمصد سما رقم

 العربية ةالتيني

25.  Charles James Bailey 69 شارلز جيمس بيلى 

 

 <ch> حرفيمثل  <شت> •

الكتابة في  <تش> عام استخدام املقطع بشكل .<تش> بحرف ثلةمم تكون  أن يمكن <ch>حرف 

 (.63: 2۰14لغازالي، )ا ةواحد <c> لحرفليس  و <ch> للمقطعالحرفية 

 مصدر اسم رقم

 ةالعربي ةالتيني

26.  Noam Chomsky 113 ناعوم تشمسكى 

e. <حرف يمثل  <ش<sh> 

هذا  (.149: 2۰۰7، ليكي) /∫/ لة بصوتممث الساكنة حرفينعلى  <sh>الحرف حتوي ي

 العربية اللغة في /∫/ ويمثل الصوت. زيةاإلنجلي ضبط نطق الحروف فييتم أيضا عن طريق التمثيل 

 أي رخو و مهموس. هماخصائصمن ال كان تشابهيملن ذا ل يحدث ه. <ش> بحرف

 مصدر ماس رقم

 العربية ةالتيني

27.  Joshua Fishman 91 جوشوا فيشمان 

f. <حرف يمثل <نج <ng>  

 <ng>حرف  يلعربي. التمث حرف في يقابلها ما يوجد ال /ŋ/ الصوت يمثل الذي <ng> حرف

)زوفارا،  نفل ا و هي ،ز النطقجها يثح من الساكنة من القرب سببب <نج> يكون يمثل بحرف

 ونيمات،ف من اثنين له <نج> حرف أما جهور.طبقي، أنفي و م لديه خصائص /ŋ/ يمفون (.63: 2۰۰۸

لقي، غاري ذ لديه خصائص /ج/ فونيمو  أنفي، مجهور  ،لثوي ذلقي لديه خصائص /ن/ مفوني أي

 مركب و مجهور.

 مصدر اسم رقم
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 العربية ةالتيني

28.  Erving Goffman انج جوفمأرفين  180، 201 

g. <حرف يمثل <كس <x> 

 يمكن ./ks/صوت يمثل ال حرف العلة صوت ويسبقه لماتالك نهاية في يقع الذي <x> فحر 

 ترمز ان يمكن ساكنة لها ليس العربية اللغة الن <كس> ينحرفب العربية باللغة /ks/الصوت تمثيل

 ./ks/ الصوت إلى

 مصدر اسم رقم

 ةالعربي ةينيالت

29.  James Fox 183 جيمس فو كس 

 

h.  الساكنة املزدوجة من حدوا علىإزالة 

 في ساكنة بواحدة يمثل ةينيتال الحروف في ةاملزدوجالساكنة  ودبوج النقحرة هذه فيتتميز 

يحدث لنه يوجد في  هذا .ساكنة املزدوجةال من واحد على إزالة طريق عن العربي الحروف

 حذفها يتم كلمة يف تصوتيا من رمزية ال بحيث ،تيةصو  من رمزية يستل وثر أو أك واحداإلنجليزية 

 . (26۸: 2۰14اري، أست) العربية إلى ترجم عندما

 مصدر اسم يمفراغتمثيل  قمر 

 العربية ةالتيني

30.   <pp >← >ب< Susan Ervin Tripp أرفين تريب سوزان  154 

31.  <tt> ← >ت< Jan Petter Blom ر بلومجان بيت  93 

32.  <gg> ← 

 <>ج

Stephen Boggs 179 ستفين بوجز 

33.  <ss> ← 

 >س<

Robert Hess سروبرت هي  158 

34.   <ff> ← 

 <>ف

Erving Goffman  نفينج جوفماأر  180، 201 
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35.  <ll> ← >ل< William Labov 16 ويليام البوف 

36.  <nn> ← 

 >ن<

Suzanne Romaine 251 سوزان رومين 

 

 الساكنة الحروفلة من سلسو  عنقود صامت النقحرة .3

 عنقود صامت ةالنقحر  .3.1

 و .في مقطع واحد ةفوجود حرفين مختلب تتميز ةالتالي عنقود صامت ىعل ةالنقحر  البيانات

 :عنقود صامتحرة نقالفيما يلي 

عنقود  النقحرة رقم

 صامت

 مصدر اسم

 العربية ةالتيني

37.  <bl >← <بل> Jan Petter Blom 93 جان بيتر بلوم 

38.   <br> ← <بر> Brent Berlin 149 بر نت برلين 

39.  <cl> ← <كل> John Sinclair 207 جون سينكلير 

40.  <cr> ← <كر> David Abercrombie 210 دافيد أبر و كر ومبى 

41.  <dw>← <دو> Dwight Bolinger 49 دو ايت بولينجر 

42.  <fl> ← <فل> Floyed Lounsbury  141 فلويد لونزبرى 

43.  <fr> ← <فر> Frederck Williams 318 فر دريك ويليامز 

44.  <gl> ← <جل> Berko Gleason  35 بير كو جليسون 

45.  <gr> ← <جر> Greg Smith 312 جر يج سميت 

46.  <ld> ← <لد> Leonard Bloomfield 45،46 ليونارد بلومفيلد 

47.  <lm> ← <لم> Malcolm Caulthard 207 مالكولم كولتهارد 

48.  <ls> ← <لز> Gorden Wells 333 جوردون ويلز 

49.  <ns> ← <نز> John Lyons 45 جون ليو نز 

50.  <rd> ← <رد> Johnson Laird 125 جونسن ليرد 

51.  <rf> ← <رف> Sapir Whorf 153 سابير هو رف 

52.  <rn> ← < رن> Basil Bernstein 158 بازيل برنستاين 
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53.  <rt> ← <رت> Robert Wilson  78 روبرت ويلسون 

54.  <rz> ← < رز> John Gumperz 93 ،91 ،78 ،46 جون جمبرز، 

94 

55.  <sc> ← <سك> Sylvia Scribner 339 سيلفيا سكريبنر 

56.  <st> ← <ست> Stephen Boggs  ستفين

جزبو   

179 

57.  <tr> ← <تر> Susan Ervin Tripp 154 سوزان أرفين تر يب 

58.  <wh> ← <هو>  Sapir Whorf 153 سابير هو رف 

 عم تطابقالعربية ت صامتعنقود  يف أنهعلى الطاولة  عنقود صامت النقحرةاستناًدا إلى 

 ةف العربيحرو ال بين للحروف يةالصوت الخصائص من تعديللا يمكن . واإلنجليزية عنقود صامت

 النقحرة في عنقود صامت. اإلنجليزية في الحروف نطق ضبط طريق عن أو نجليزيةاإل و حروف 

 رخو ةتامصالها تلي قإغال تة ماصال عنقود صامت أكثر النهاية. في مواضع البداية و عظمهمم االسم

  .العكس و

 الساكنة فالحرو سلسلة من  النقحرة  .3.2

 ينود حرفين مختلفجو ب تتميز اليةالت روف الساكنةسلسلة من الح على رةالنقح البيانات

  : لساكنةسلسلة من الحروف ا النقحرةفيما يلي  و .ةمختلففي مقطع 

سلسلة من  النقحرة رقم

 الحروف

 مصدر اسم

 بيةالعر  ةينيالت

59.  <bn >← <بن> Sylvia Scribner 339 سيلفيا سكريبنر 

60.  <dg> ← <دج> Peter Trudgill 235 بيتر تر دجيل 

61.  <dw> ← <دو> Edward Sapir 162 أدو ارد سابير 

62.  <lc> ← <لك> Malcolm Caulthard 207 مالكولم كولتهارد 

63.  <lf>← <لف> Walter Wolfram 75 والتر وو لفرام 

64.  <lr> ← <لر> Lesley Milroy 240 ليزلى ميلر وى 

65.  <ls> ← <لس> Robert Wilson  78 روبرت ويلسون 

66.  <lt> ← <لت> Walter Wolfram 75 والتر وو لفرام 

67.   <lv> ← <لف> Sylvia Scribner 339 سيلفيا سكريبنر 
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68.  <mb> ← <مب> Wallace Lambert 312 والس ال مبرت 

69.  <mf> ← <مف> Leonard Bloomfield 46 ،45 ليونارد بلو مفيلد 

70.  <mp> ← <مب> John Gumperz 78 ،46 جون جمبرز، 

91، 93، 94 

71.  <nc> ← <نك> John Sinclair 207 جون سينكلير 

72.  <nd> ← <ند> Ferdinande de Saussure  29 فيردناند دوسوسيور` 

73.  <nj> ← <ني> Benjamin Lee Whorf 162 بنيامين لى هورف 

74.  <nk> ← <نك> Gillian Sankoff 95 ،60 جيليان سانكوف، 

113، 306 

75.  <rb> ← <رب> Barbara Duries 325 باربارة ديوريز 

76.  <rd> ← <رد> Peter Gardener 183 بيتر جاردنر 

77.  <rg> ← <رج> Michel Argyle 170 مايكل أرجيل 

78.  <rk> ← <رك> Berko Gleason  35 بيركو جليسون 

79.  <rl> ← < رل> Robins Burling 33 روبينز برلينج 

80.  <rt> ← <رت> Derek Bickerton  285 ،110 ديريك بيكرتون 

81.  <rv> ← <رف> Erving Goffman 201 ،180 أرفينج جو فمان 

82.  <sl> ← < زل> Bronislav Malinowski 172 برونيسال ف مالينوفسكى 

83.  <sl> ← <سل> Lesley Milroy 240 ليزلى ميلروى 

84.  <ts> ← <تس> Karen Watson Gego 179 كارين واتسون جيجيو 

 من الخصائص تكيفأيضا ت ةحروف العربيال يف كنةسلسلة من الحروف الساتناًدا إلى اس

 من التعديل ويمكن .اإلنجليزية في حروف وف الساكنةلسلة من الحر س في للحروف تيةالصو 

 طقن ضبط طريق عن أو اإلنجليزيةو حروف  ةحروف العربيال بين للحروف الصوتية الخصائص

 ليها فيالتي تم العثور ع ناتايق البتتف سلسلة من الحروف الساكنة كثرأ .إلنجليزيةا في الحروف

 إغالق. عواالذين اجتمي أنفشبه الصائت و 
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 اإلختتام

،  البحث افي هذ النقحرةنقسم ت  
ً
 الساكنةعلى  تشملالتي  ساكنةال ةالنقحر إلى نوعين. أوال

 صخصائ على العثور  من خالل ةحدوا ةاكنس النقحرة يتم يمكن أن .ةدوجاملز  الساكنةو  ةواحدال

 بعض هناك ذلك ومع. يةالعرب ساكنة في مع اإلنجليزية ساكنة بين هشابتاملأو  متساوي  تيةالصو 

 النقحرة .اإلنجليزية لغة أي ملصدرا اللغة نطق ضبط كيفية مع الحال هو كما ترجم هي الساكنة

 ← <k>و  <c> ،>د< ← <d> ،<ت> ← <t> ،<ب> ← <p>و  <b> ر على ما يلي:العثو  ةواحدال الساكنة

 ،<ج> ← <g>و < j> ،<س> ←<s> ،<ز> ← <s>و  <z> ،<ه> ←< h> ،<ف> ← <w>و  <v>و < f> ،<ك>

<l> ← <ل>، <r> ← <ر>، <m> ← <م>، <n> ← <ن>، <w> ← <املزدوج  الساكنة النقحرة أما .<و

و  <ك> ← <ch> ،<ن> ← <hn> ،<ش> ← <sh> ،<ف> ← <ph> ،<ك> ← <ck> :العثور على ما يلي

 <ss> ،<ج> ← <gg> ،<ت> ← <tt> ،<ب> ← <pp> ،<كس> ← <x> ،>نج< ← <ng> ،<تش> و <ش>

 .<ن> ← <nn> ،<ل> ← <ll> ،<ف> ← <ff> ،<س> ←

 
ً
 العربية تتفق عنقود صامت .سلسلة من الحروف الساكنةو  امتعنقود ص النقحرة ،ثانيا

 بين وفحر لل تيةالصو  الخصائص من التعديل مكنو ي .يةاإلنجليز  تعنقود صام مع تتطابق

عنقود  اما .اإلنجليزية في وفر الح نطق ضبط ريقط عن أو اإلنجليزيةلعربي و حروف حروف ا

 <،كر> ← <cr> <،كل> ← <cl> <،بر> ← <br> <،بل> ←< bl> :العثور على ما يلي صامت

<dw>← <دو>، <fl> ← <فل،> <fr> ← <فر،> <gl> ← <جل،> <gr> ← <جر،> <ld> 

 ،<رف> ← <rf> <،رد> ← <rd> <،نز> ← <ns> <،لز> ← <ls> <،لم> ← <lm> <،لد> ←

<rn> ← < ن ر،> <rt> ← <رت،> <rz> ← < رز،> <sc> ← <سك،> <st> ← <ست،> <tr> 

 <،بن> ←< bn> :العثور على ما يلي الساكنةسلسلة من الحروف <. هو> ← <wh> <،تر> ←

<dg> ← <دج،> <dw> ← <دو>، <lc> ← <لك،> <lf>← <لف،> <lr> ← <لر،> <ls> ← 

 ← <mp> <،مف> ← <mf> <،مب> ← <mb> <،لف> ← <lv> <،لت> ← <lt> <،لس>

 <،رب> ← <rb> <،نك> ← <nk> <،ني> ← <nj> <،ند> ← <nd> <،نك> ← <nc> <،مب>

s<rd> ← <رد،> <rg> ← <رج،> <rk> ← <رك،> <rl> ← < رل،> <rt> ← <رت،> <rv> ← 

  <.تس> ← <ts> <،سل> ← <sl> <،زل > ← <sl> <،رف>
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د من القيم التربوية ذه املقالة هي حالة مخاوفة من املعاصر أبعهذهابة تالبحث لك إن خلفية :صامللخ

تالميذ... أما ؤسسة تعليمة لها مسؤولية لتكوين وتمني شخصية المة. املدرسة كالثقافية الوطنياإلسالمية و 

ة ييستخدم طريقة وصف ثا البحهذ صر.ي املعاغة العربية فالغرض لهذه الكتابة ملعرفة أهمية تعليم الل

م للشخص حتياج أساس ي ومهبية هي ار . كما عرفنا أن اللغة الع املعاصرفي عفة أهمية تعليم اللغة العربية مل

فكار في صيغة الكالم أو الكتابة. مع نية أن يفهمها اآلخرون. وظائف اللغة يلة لنقل ال وساللغة   آلن

منها: اللغة هي وظائف أخرى  هناك ذلك بشخص اآلخر. بجانالاتصالية وموصل بين   لى كونها آلةباإلضافة إ

الت العلوم بكفاءة إال من خالل وسائل من مجاأي مجال  رية. اليتمالداعم املطلق لجميع املعارف البش

  املهمة الضرورية للغاية. كآلة إرسالية وية بمعظم مجاالت تعليم اللغةاللغ اإلعالم

 رصاة العربية في املعفتاحية:  تعليم اللغكلمات املال

 

 املقدمة

بب سخفاض بإلى االن ؤسسات التعليمية تميلن امللعربية بيا في زمان الحاضر جودة تعلم اللغة

ام الطالب بتعلم اللغة العربية اض اهتمالب. من بينها انخفها الطهالعراقيل الكثيرة التي يواج

 بة.لكتااالكالم والقراءة و ماع و في مهارات االستبية واد العر الصعوبات عند فهم املو 

 ى خر يفضل لتعليم اللغة اآل لشخص سب. لن اأر نعرف كون اللغة العربية في املعاصر 

هورات في العالم. قلما لغات مشم يعبرون أن تلك الواإلسبانية والفرنسية وغير ذلك. لنه ةنجليزيكاإل 

في املجتمع  بيةعلها ش تة التي ليسقديم ن لغةبية تعبر مالعر ية. لن لهم حماسة في تعلم اللغة العرب

 ة في العلوم.مخترع ية هي لغةاللغة العرب ,الواقع . وفيلغة الدين اهنظر إليها على أنتو العامة. 

الدب اإلسالمي الرئيس ي والحديث و القرآن هي لغة اإلسالم.  العربية اللغة ،بجانب ذلك

ربية. علماء الع ةيستخدمون اللغ ى كر ة والذكالصال  ،ملؤكدةدة ا. والعبامكتوب باللغة العربية

كافة بدون اللغة سالم لل  ستطيعيال  واللغة العربية. ثون بملتحدهم ابلغأواملعاصر  ياإلسالم السلف

 العربية.

mailto:rohmatulfaizah.ih@upnjatim.ac.id
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التربية من ناحية  ،أوسط املجتمع هورا فياملعاصر موضوعا مشيكون  ،اليوم

ا. والذي لوجيو مطابق بتطور التكنلزمان حيث يمكن هذا افة. ق والثقاوالتكنولوجيا والخال 

 ى سبيلعلمشقة.  املعلومات سهوال بدون تنال املقصود  أي يمكن وصول املعلومات بعد قليل

لومات الحديثة بعض منهم شر املعيان أو غيرها. وتناملثال في الوصول إلى صراعات بين الد

ة في عربيلية أهم من اللغة انجليز اللغة اإل  ب أنالطال ى يفترض يستخدمون اللغة اإلنجليزية. حت

ن ويعبر وهم ومية.ج إلى العربية في الييحتا ن أنهم الو ر كزمان الحاضر أواملستقبل. فلذلك يف

ود في بيئة املسلمين فقط. والقل بية محدم حتى اللغة العر أن العربية ال يعطي التأثير ملستقبله

ل العىمال يحص يكن كاملعلومات التفقط ول ليس لغة الدينبية لغة العر منهم الذين يدري أن ال

لق القبح هو ما يص . هذايخ والدب وغيرهالتار الفلسفة و ل ة مثمتنوعمجاالت  الكبيرة في

لغة العربية هي أفضل اللغة وأنها ال أن ااضحلى الرغم أنه و ملاذا يحدث ؟ ع ،الكاديمي للباحثة

 ية.سالماسات اإل مهمة جدا في فهم الدر 

 

 بحثال منهج

ثة ر و الحادظهامل هو البحث الذي يستخدم لتصوير و تحليليا و عهذا البحث بحثا نو  يعد

الطريقة و الرأي و الفكر فرديا كان أم جماعيا. اد عتقلسلوك واال النشاط االجتماعي واو 

لبشرية. ة ااالدويهي  أداة رئيسية في هذه الدراسةالبحث النوعي النوع الوصفي. دمة هي املستخ

 عدنات بوتنظم وتفسر وتلخص البيا ،وتنخفض ،موتقد الباحثة التي تجمعبمعنى أن أي 

ل الجديدة والحديثة. أما املرحلة في تحليبية دلدراسات ال ات مصدرها توجد من البيانالبحث. ا

أهمية  ،أي البيانات املتعلقة باإلدارة grounded researchث يستخدمذا البحالبيانات له

 .بيةالعر  نظريات تعلم اللغةنخفض به وتعليم ستقدمالت

 

 والنتيجة املناقشة

 يةربغة العم الليتعل

 سواء ،التعلم في بيئة تعليمية راجعوم علمينطالب واملعملية التفاعل بين ال لم هوتعلا

يقوم د بحيث ى حلى أقص . التثقيف باملواد هو نشاط تدريس ي يقوم به املعلم إر رسميةأو غي رسمية
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  يعد التعلم ،جيدة. وبعبارة أخرى علم تبأنشطة واد معينة ن ميلذين يعطالطالب ا
ً
قوم به ي جهدا

يدة. جالتعلم البأنشطة تحقيق الهداف. تفض ي إلى  ةادة معينفي إنشاء أنشطة تعلم معلم امل

 يق ،أخرى  وبعبارة
ً
إلى تفض ي معينة  وم به املعلم في إنشاء أنشطة تعلم ماديةيعد التعلم جهدا

 ق الهداف.تحقي

يد بشكل ج التصاإلعلى ليكون قادرا  اشخصيم اللغة لدى لتعل ماسة حاجة نحن في  

هارات اللغة وامل إتقان . الغرض من تعلم اللغة هوأوكتابيافهيا سواء ش ،حيح مع بعضهم وبيئتهموص

 وهي: عربية. هارات يجب أن يتقنها متعلمو اللغة الللغوية. من بينها أربعة ما

من شخص ، وتلقي املعلومات قباليةاالست للغةاهذه هي مهارة  ،اعمهارة اإلستم ،أوال 

ة. بل الذهاب إلى املستويات التاليء يجب تعلمه قن أول ش يهارات االستماع تعبر مث(. مر )املتحدآخ

. ودة أوالاملوجفردات وذلك بالسماع إلى امل .املستوى الساس ي في تعلم اللغة العربية تماع هولن اإلس

لولى. حلة اة في املر بيغة العر واملتنوعة كالوسائل في تعلم الليدة دتنال املفردات الجوبالسماع س

ا)ك آخر ومات من شخص، وتتلقى معلة بطبيعتهاة مستقبلهي مهارة لغويالقراءة مهارات  ،ثانيا ب( ت 

الكتابة مهارات  ،الثاث عنى.ال املمن أشك في شكل مكتوب. القراءة هي تغيير في شكل الكتابة إلى شكل

غيير ت ل مكتوب. الكتابة هيفي شك)القراء( ن لآلخري غوية التي تنتج أو تعطي معلوماتالل ةأي الكفاء

إنتاج أو نقل  يعنيإنتاجية  هاراتهي م ممهارات الكال  ،رابعا الكتابة.و الذوق بوجود شكل الفكار أفي 

وت اللغة كل صشم هو عملية تغيير اللغة )الكال  ل أصواتفي شكتمعين( املعلومات إلى اآلخرين )املس

 (. إلى شكل الكالم

تاز. لن باندماج هذه في مستوى املم العربية يمكن إتقان اللغة ،بعالر  اتاملهار  انم وبإتقبفه

 اتاستناًدا إلى نتائج البحث حول البيانا وأفصح باللغة العربية. ون ماهر الربع سيك املهارات

، ينقصقد  ربية في هذا العصرالع ةللغلطالب بدراسة اأن اهتمام ا ىيشار إل، يثةالحد

بانية أو الصينية لياإلنجليزية أو اااللغة  استخدام شخاص فيضل الر، يفسوف يتطو  يالتكنولوجوا

 ، يعتبرمثالوفقا للزمان. في مجال العمل لها قيمة ممتازة و  اللغاتتلك  ون أنبريعت لنهم ،أو غيرها

قا بلغة ثيرتباطا و تبط ارغم أن اللغة العربية تر  بية.ر وًزا من اللغة العأكثر بر  اللغات تلكم تعلي

 يعني القرآن.  عربيةقدس باللغة المللكتاب افي ا، كما هو مكتوب ينملسلما
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 في املعاصر العربيةاللغة  ميلتعأهمية 

شرية ة البالثقاف من أدوات اةأدرية هو الحياة الهيكلية للبش ناحيةمن  اإلسالميالتعليم 

 يى النقطة املثلية إلياة البشر حلاوتطور  نموالمكن استخدامها لتوجيه تمية تعلي نفسها. كأداة

 النهائي للتعليم الهدف ،بارة أخرى اهية وسعادة حياته في اآلخرة. بعلحصول على رفارتها على لقد

 عبدة البشرية كرفاهيي تحمل الت ،هانفسإلسالمية التعاليم ا همةاإلسالمي هو في جوهره تحقيق 

 .لحديثالقرآن واب مناسباة العالم واآلخر في  الظاهر والباطن ،هللا

ية اإلسالموم القرآن الكريم والحديث والعل يم اإلسالمية هيللية للتعاولن املصادر الص

يتعلموا ، أن لميالعاملجتمع  ، وخاصةإنه من الهمية بالنسبة للمسلمين، فبيةبة باللغة العر مكتو 

ي من الصل راجعامل مناإلسالم دراسة لبية. ليس من الصعب علينا العر  اللغة اموا ويتقنو ويفه

 إلى: لك يسببوذ، للغايةلتربية اإلسالمية أمر مهم ي االلغة العربية ف فإن تعلم ،العربية. لذلك

 
ً
 ، ثةة العربيبة باللغكتو والحديث من ، أن املصادر الصلية للتعاليم اإلسالمية للقرآأوال

ً
، انيا

، الت التفسيري مجان، خاصة فميكر املسلين يؤثرون على تدفق فالعلماء الذبار ككتب أعمال 

 متصوف ، اللعقيدةا، الفقه، حديثال
ً
إلسالمية أكثر لعلوم اون دراسة ا، ستككتوبة بالعربية، ثالثا

 
ً
، وال سيما نلماء املسلميلي بين علحالواقع اا ،ا مراجع من العربية، والرابعإذا أخذنترجيحا

 ية.العربلى اللغة ع القائمة اسة العلوم اإلسالميةدر  قصسوف ينسيا يإندون

غير  هناك تطور  ، كانحانه وتعالى كلغة القرآنهللا سب ربية منعاللغة ال بعد أن تم إعداد

 ،ياة البشريةبين الح اعلفي التف ةهمإلى العديد من الدوار امل يبرز، بحيث أنه دي في هذه اللغةعا

 ي:كما يل المياإلس وخاصة في التعليم

 :2في سورة يوسف:  ىهللا تعالغة ممتازة. كما قال كون لوحي حتى تالية كلغة اللغة العرب ،أوال
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لنها ترتبط  ية تعلم اللغة العربيةهمأ د علىؤكنفهم أن اإلسالم ينا أن يمكنكورة ذاآلية امل من

 نسمع دائما الكلمات العربية. خطوةكل  ،ينمسلمللالتي هي كتاب مقدس  القرآن يقا بلغةارتباطا وث
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في  ،لغة القرآنستخدمة في القرآن. و امل للغةاقواعد  باستخدام رآن ال يمكن فهمها إاللغة الق لن

 هي العربية.لحالة هذه ا

 
ً
 عبادةم اإلسال  وجد فيي عالى.البشري هلل سبحانه وت تصالغة العربية كلغة اإلالل دور  ،ثانيا

 صللتواة كوسيلة بشرية صال ية. اللعربالتي يتم تنفيذها باللغة ا دعاءوال ، وهي الصالةخصوصةم

 لمإلى تع يحتاج شخصوال ،ىاملعن فهمذلك ل للعربية. من أجقراءات فيها باللغة الاو  ،مباشرة مع هللا

 غة العربية.الل

التربية  مجالفي  العربيةوتستخدم  ،في العالم را هامادو  اوله. لغة عامليةبية العر  الثالثة،

مثل جامعة  ،عالملامعات الكبرى في ادراسة في الجعند الى حت ،ميإلسال سالمية والتعليم غير ااإل 

يًضا في املنتديات الدولية ية أربستخدم اللغة العت ،ذلكة إلى . باإلضافدة أكسفور وجامع هارفارد

 دة.ملتحالمم ا نحوخرى ال 

 سيرالتف من بكتللغة العربية في الدراسات اإلسالمية. تستخدم اللغة العربية في ا ،بعةار ال

تى حية بشكل بقان اللغة العر إت حتاجكي نفهم ذلك يل ا.هفقه والقانون وغير وال تصوفوالحديث وال

 .أطالخ يراجفال 

ى عدد الناس من نظرا إلو  ،المة من البدعةالعربية في املعاصر هي جعلنا سلغة ال ،الخامسة

ة آرائهم التي ليست حقيقهار إلظ الحيان حولنا الذين يستخدمون اللغة العربية والتي في بعض

جهل الناس  : ما-رحمه هللا-يقال امام الشافع. كما ي دين اإلسالمفات سالضرورة وفقا لدراب

رحمه  –السيوطي  ال اماموق ان أرسططاليس.وميلهم إلى لس ،ركهم لسان العرب لتإال والاختلفوا

ن اإلبتداع الجهل بلسا ن سببه أإلي أشاروا إلى ما أشار ،: وقد وجدت السلف قبل الشافعي -هللا 

 و،ماإلسال  دراسة قانون  بية فيللغة العر االذين ال يفهمون الناس  أغلبية ،قعواال نظرا إلى العرب.

ا  ،إلسالمفي ا املفهوم معغير مناسب إلى اآلخرين  الذي يصلون ون الفهم يجعل
ً
وهذا يجعلنا أكثر إدراك

 البدعة. املتزايد من 

 تنوعة من الثقافاتمك انلن ه ،سط املجتمعه في قيادة الحياة أو ننتب ،يةلعرببفهم اللغة ا

ا إدر  الحد لف أحيانا ويصبح هذاوف تختالعقيدة س والتقاليد تعد من
ً
لوجود شخص ماهر في اك

 فهم تعاليم اإلسالم.في ا نخطأ ذي يكون غرض جعلنتواه الح، ولكن مبيةاللغة العر 
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لعبادة ة اغلو  ،لغة الوحيكاء سو  ،جميع املجالفي  موقعهاة أهميوهكذا أظهرت اللغة العربية 

واالجتماعي  علوم الدينك ،لعلوماهو الرئيسية لفتح  لعربيةم اللغة الفإن تع ،. لذاال اإلتصولغة 

 ثقافي.لصادي واوالسياس ي واالقت

ع في جميي تقدماللغة العربية لغة العلم والثقافة والتفكير ال يورد أنتاريخ العرب كتاب في 

ة ية والطبيفانت العمال الفلسك ،ع والثاني عشرتاسلا. بين القرنين اصرعمجاالت العالم امل

كتب باللغة العربية مقارنة باوال فلكيةاريخية والدينية والوالت هنا بدأت لخرى. اللغات جغرافية ت 

 الغربي. ين إلىلماملسوثقافة العلوم أخذ ونقل بعد  جديدلوأنجبت عصر ابطئ نور أوروبا في 

 ،ليهمبالنسبة إ فهم اللغة العربية.ان غير قادر على ذا كإغربي يشعر بالنقص املستشرق ال

 اللغة العربية مهم
ً
 خالل الترجمةفية من ت كان القراءة ومعرفة عمل علماء املسلمين ليسل  ،ة جدا

 . واملمتازحيح الصسيتم فقط اختيار  ،بالطبع وترجمة كل ش يء بيتم  اللن  فقط.

 

  ختتاماال 

مين املسل نهما كتبلمعاني القرآن والحديث هي لفهم  عاصري املفية اللغة العربية ن أهمإ

ل العلماء الكبار مع .ني الكي ال يخطأ في خالصة املعما بصحيح وجيد. معانهف ونفهم وينبغي لنعر 

 ،العقيدة ،فقهال ،يثحدلا ،خاصة في مجاالت التفسير ،تفكير املسلمينالذين يؤثرون على 

 لن هناك ،تمعط املجلحياة أوساننتبه في قيادة  ،لعربيةبفهم اللغة ا .يةبعر املكتوبة بال وفتصال

ا  انأحيا افات والتقاليد تعد من العقيدة سوف تختلفالثق متنوعة من
ً
ويصبح هذا الحد إدراك

نخطأ فهم تعاليم  ض جعلنان غر و كن محتواه الذي يكول ،لوجود شخص ماهر في اللغة العربية

 سالم.اإل 

جميع ثيرة في تقدم ثيرة كة ولها تأز اللغة العربية لغة ممتا سابق نعرف أنل الو القمناسبا ب

ذلك في املعاصر الللغة العربية لها فليضا. س علوم اإلسالم فقط ولكن العلوم العامة أم وليالعلو 

 في بب إلى الخطاءاك اإلختالفة التي تسيوجد هنال  يدورا أساسيا في فهم مصادر العلوم املتنوعة لك

 العلوم. فهم 
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 يثلعصر الحدتدريس اللغة العربية في الاث العربي ر استفادة الت

 

 ، ياني رحمياني، إكا كورنياورنا دياه فوتريساري ن

 جامعة باجاجاران
.idacrina.dyah@unpad.nu 

 

ضرورة حضارية للتعرف  هو وميا فحسب، وإنماس واجبا قائه ليه بعد إحيالتراث في مصادر  إن دراسة: لخصامل

لعصر وإلى جانب هذا، يمكن استفادة التراث العربي في تدريس اللغة العربية في هذا اة. رة البشريعلى مسار الحضا

لتراث ليعتها: اعدة جزئيات، في ططلقا من ، من"حديث ال ةلغال وعلم العربي ثالترا ول هذا البحث "يتناديث. الح

موجزا منذ عصر  لعربيةم اشأة العلو يث، وفي هذه الجزئية تعرض الباحثة لنلحدالبعيد إلى عصر امن قديمه 

عرض في هذه الجزئيةو  صدر اإلسالم إلى العصر العباس ي.  تناولت لتيا اللغوية العلوم في املصادر ضبع كذلك ي 

 اللفظ بين قةعاللل ودراسة وصرف، نحو من يهتحو  ماب اللغة بوثانيهما كت اجم،املع أولهما صادر،امل نم نوعين

 مثلة لكل نوع من تلك املصادر اللغوية.ال  ة عددا منوأحضرت الباحث. واملعنى

 ث، حيثالبحا ية الثالثة من هذاللغوي" في الجزئ درسال في ثينحدامل هجومنا العربي التراث جاء الحديث عن "و 

ر الحديث في تعريب العلوم لعصلغة العربية في اتدريس ال ربي فيلتراث العاستفادة احثة من انطلقت البا

نا في الوقت الحاضر بثروة لغوية كبيرة يمكن أن تكون مادة خصبة من أالعفالتراث  والتقنيات. مد  جل ربي ي 

 ن أمثال ذلك قياسالعربية. وم اللغة صائصخ الحديثة في إطار العلمية والتقنيةحات اب املصطلتيعاس

ت الباحثة  واملجاز. شتقاقخصائص اال  لجملة، ا مونظا يبيةالترك هذا البحث بالمثلة من الدراسةفي وأمد 

 والدراسة البنيوية والتحويلية.

 

 هالعربية للناطقين بغير ام اللغة عليت، بيالتراث اللغوي العر : الكلمات الرئيسية

 

 مقدمة:

جيال وتدخره وارثه ال اني تتوتراث إنستمتلك من حضارة  وعراقتها بماالمم الة أص تقاس

 
ً
وكلما كانت هذه . بكل ما خلفه لهم الجدادة ادها معتز عد جيل لوالدها وأحفادها وأحفاد أحف بجيال

م ودورها في ر وحضورها أعظتها أكبكانت قيم دة،متفر  الحضارة ذات مالمح ومواصفات متميزة،

في  عمقالدراسين إلى التلباحثين و خين وادعو املؤر م السباب التي تل وهذا من أهية أشمنسانإة خدم

قداتهم وأفكارهم من خالل اإلرث الحضاري لهم وما عتاليدهم ومدراسة تاريخ الشعوب وعاداتهم وتق

 .خلفه أجدادهم لهم

mailto:nurina.dyah@unpad.ac.id


 
 

 

 
﴿343﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

الحركة نع من املاود ية تقع بين الجمالعربية الفصيحة الح لق، أصبحتنطذا املوفي إطار ه

صائص اللغة املشوهة لها. لقد لخ اللغوية القاتلة اإلباحية وض ى أومية، والفديد والحياة الناوالتج

فقه املحافظة على اللغة وغلوا في ذلك غلوا كبيرا ولم يصدروا في ذلك عن ي ض الناس فاشتد بع

اللغة ال عند نظام عاجم ص املنصو ها، فوقفوا عند ع لحياتها وقواعد نحو ال فهم واة و لعربيصحيح ل

 .لقواعداهد دون اووراء الشو 

ناصر التحليل ع تقابل بينغة العربية لغير الناطقين بها شأن الاللعروف أن في تعلم من املو 

قابل هنا أن قصود بالتاملية. و للغة الثانفي اللغتين فهو مسرح الجهود التطبيقية في حقل تعليم ا

مالطالب ا
 
ا من ة اكتسابهة راسخالية لغويوله عادات استعم ة يبدأ سعيه،الثانيلغة ال لساعي إلى تعل

ا في اللغة الثانية فال تثير له به ئر شبيهةلولى، فإن كان لبعض هذه العادات نظاه ااستعمال لغت

 الستعمال.اللغة الثانية مشكلة في تعلم هذا ا

حيته يث تستمد صال ربية حالع لغةي حقول تعليم الاللغوي العربي دوره فب التراث يلعههنا 

 ربية بين ازدهار النظريات اللغوية فيالعمن علماء اللغة  كار السلفنا بأفلتراث يمدفاللتطبيق. 

ميها لتقريبهمل العقود ا
 
مي اللغة العربية من غير العرب ومعل

 
شيوخ إلى عقول  خيرة ويعين متعل

 .يةربالع
 

 هوم التراثمف

 أصل كلمة 
ُّ
   حصول املتدور معانيها حول  )ورث(، التي مادة  ة منغ)التراث( في الل

ر على تأخ 

 والتاء  -ن سبقه، فالتراث: امليراث مم  ب مادي أو معنوي نصي
 
مة ب  فيها منقل

 
خ مة والو 

 
خ ة عن واو؛ كالتُّ

فه -  
 
خل  339الرجل لورثته.: وهو كلُّ ما ي 

  رث واإلرث والتراث وايده: الو  ن سول ابويق
ر  يراث: ما و   مل 

 
رث واملير قيل: ا. و ث اث في املال. لو 

 معناه العام: ما التراث بف 340حسب.رث في الواإل 
 
 وعلوم ومخل

 
نا من عقائد

 
عارف، فه لنا أسالف

برات، وآثاٍر افوثق  وخ 
 341.وفنون... إلخاٍت وعادات وتقاليد، وتجارب 

                                                                 
(ص. 1985ة، الهندسي اني، )الدارلجزء الثا ط،الوسي ماملعجي، د الوهاب السيد عوض هللا محمد عبد العزيز العلماو عب 339
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ن السنة(، ص. وت: دار املعارف، دو دس، )بيرازء السالج ب،لسان العر ر، فضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظو أبو ال 340

953. 
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ر ون وسائوفنداب وثقافة وقيم وآ ه عن آبائنا من عقيدةما ورثناهو  الميالتراث اإلسأما 

ات الثقافية والحضارية نجز ر التراث على املفلم يقتص ومن ثماملادية، لخرى املعنوية و املنجزات ا

 342(.القرآن والسنة)لوحي اإللهي اشتمل على واملادية بل ي

ر الرسائل، ما يزال كثيالكتب و  ألوففي  ه أجيال من العربما خلفاملفروض من التراث هنا و 

تلك اآلثار لتراث هو هذه ا ما تحتوي  لغرب على السواء،في الشرق وا العالم باتمكت منه مخطوطا في

ة، أو ، فوصلت إلينا في صورة كتب مخطوطةأو مبتور  املوروثة التي حفظها التاريخ كاملة، توبةاملك

 ليس له حلفائت أو كراسات، 
 
ة معتاريدود وهذا التراث  خي 

 
نة، فكلُّ ما خل  من إي 

ٌ
ف  

 
رى فك نتاجفه مؤل

عدُّ بعد  ا، حياته ي  ا فكريًّ
ً
  إلينا مكتوًبا ف ما وصل و: كلُّ وعليه فه تراث

 فرع من فروع العلوم ي أي 

 .نظريات علمية ليس إلى حصرها سبيلو من آراء  الكتبواملعارف
 

 ثلحديالتراث العربي من قديمه البعيد إلى العصر ا

 علوم العربيةنشأة ال في

ابة أصول نشأت على يد الصحلى تحصيله. و ودعا إ ليهجع عسالم بالعلم وشاهتم اإل 

ر اإلسالم دلمين في صالم إلى جوار ربه. فأصبحت عناية املسالس نتقل النبي عليهبعد أن ا العلوم

وأخبار  نحو ولغةمن  علومالموية مقصورة على العلوم الدينية، ثم ما يتصل بهذه الوحتى الدولة 

 وم النقلية.مجموعة العل لك، وهيد ذة بعوشعر ونثر وخطابونوادر وسير 

وين أوال ثم بالجمع والتصنيف التدفي هذه العلوم باء العرب العلم تمثل نشاطوقد 

ئل العلوم التي دونت بعد القرآن. كان ذلك في عهد علي ولقد كان النحو من أوا .ف بعد ذلكوالتألي

 هذا العلوم. ولية فيئ أمبادهـ(  69ؤالي )ت ا كتب أبو السود الدنه، عندم عي هللارض 

خاصة بعد ظهور حركة خصص االتجاه نحو التي العام و الدب ي التأليفثم جاء الفترة ف

لتي أطلقوا عليها أحيانا علوم العجم أو جموعة العلوم العقلية املعرب على الترجمة، وتعرف ا

 الوائل.لوم أو عالعلوم القديمة 

جمع ن املدونات التي بية العديد مية العر عقلة الوقد شهدت الحيا وجاء العصر العباس ي،

باملفهوم  ةكرة متاثر عقلية. وصدرت التأليفات العربية املبة الاملعارف النقلي ا جملة منكاتبوهفيها 
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ا تب. ولهذما ككل  دا آنذاك لألدب من أنه الخذ من كل ش يء بطرف، وأنه يشملالذي كان سائ

لنحو وقضايا ا نوادر وعلى اللغةوالشعار واللخبار ى اة عللتأليفات العربيفقد اشتملت بواكر ا

 –بن أحمد  الخليل – أوائل املؤلفين العرب: املفضل الضبي بعض يخ والحكمة. ومنعلى التار و 

فترة في ت هذه الكان ولقدالثعالبي وغيرهم.  –ابن قتيبة  –الجاحظ  –الصمعي  –بي هشام بن الكل

 .تبيين"لبيان والالجاحظ وخاصة "ا دبية كأعمالوعات ال وسة املف عند العرب فتر تاريخ التألي

 تناك مؤلفاالعرب أن اتجهت نحو التخصيص، فكانت هعند ث حركة التأليف ولم تلب

مهرة الج كتابع املعرفة. فمن أمثلة املؤلفات املتخصصة في علوم اللغة خاصة في كل فرع من فرو 

 .343ي بار النب الضداد البن اللغة البن دريد وكتافي 
 

 العلوم اللغوية ض املصادر فيبع

هو  لغوية نوعين من املصادر، النوع الول م الالبحث في العلو  تي تناولتادر التشمل املص

فظ كتب اللغة بما تحويه من نحو وصرف، ودراسة للعالقة بين اللم، والنوع الثاني هو جاملعا

 يب وكتب النحو:ر على التراكما يختصات ؤلفاملقالة بعض امل الباحثين يذكر في هذهنى. لكن املعو 

 هـ( 180بشر عمرو )ت ويه، أبو ه لسيبتاب سيبوبك -

 هـ( 217)ت  بلك بن قرياالشتقاق لألصمعي، أبو سعيد عبد امل -

ق اسح اظ في كتاب تهذيب اللفاظ البن السكيت، أبو يوسف يعقوب بنكنز الحف -

 هـ( 234 )ت

 هـ( 311ت ) لسري ن ايم بو للزجاج، إبراهاإليضاح في علل النح -

 هـ( 351علي )ت  عال بنيب عبد الب اإلبدال لبي طكتا -

ئص البن اوكتاب الخصوكتاب املنصف –اب سر صناعة اإلعراب وكت التصريف، -

 هـ( 392فتح عثمان )ت جني، أبو ال

 هـ( 429بن محمد )ت  بد امللكور عو منصفقه اللغة وسر العربية للثعالبي، أب -

دين الل اللسيوطي، جي اللغة والنحو لكتاب املزهر فنحو، و ال ر فيالشباه والنظائ -

 .344(هـ 911الرحمن )ت عبد 
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لرازي )ت مد بن فارس زكرياء احكالمها، أ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في -

 ه( 394

 (ه 392الخصائص، عثمان ابن جني املوصلي )ت  -

 345ه( 910) لسيوطين االديأبي بكر، جالل  اللغة، عبد الرحمن بنفي علوم زهر امل -
 

 لغوي الدرس الين في هج املحدثتراث العربي ومناال

الزمن، ى عليه ف  لغوي، قد عشيئا غير قليل من التراث العربي ال ن أنعلى الرغم م

م الذي دل العقيوالجنية، وتجاوزته النظريات اللغوية الحديثة، النشغاله ببعض الفروض الظ

 في بعضعض الناس لألحكام. ويقع ب لتعميم السريعاء، واتقر االسع اللغوي، ونقص تبعد عن الواق

ي في عاملنا كر الغربفا وليدة الء والنظريات التي يظن بعض الناس أنهآلراعلى الكثير من ا الحيان

 عام أو يزيد. قبل ألف راء،ه اآل املعاصر، وما درى القوم أن علماء الربية معاصرون لنا بهذ

"دى  . ويرى على غيرهاعن تفضيل لغة ما ال باالبتعاد ادي مثين حديثان علم اللغة الفإذا ك

"اللغة د، هو يصحيح والوحصفية الحديثة، أن موضع علم اللغة الالو  ير" أبو الدراساتسوس

مون كل لغة يقو   انو ن كاالذي لغرب. وهو بهذا يرد على من سبقه من علماء اذاتها ومن أجل ذاتها"

 وضخامةلكالمية، سلوب، والثروة اددة، كجمال ال ات متعجه ، منلى اللغة الخرى بالنسبة إ

 عية، دورا كبيرا.و تية ال موضالبحوث التي تلعب فيها الحكام الذامن  القديم، وغير ذلكالتراث 

زم ابن حة كعربياء الفإننا نقرأ مثل هذا الذي دعا إليه "دى سوسير" عند بعض العلم

 نى له،هذا ال معا أفضل اللغات، و من لغتهم أنه م قومتوه  وقد ـ( الذي يقول: "ه 456الندلس ي )ت 

ص  في تفضيل ن، وال جاء للغةاا هي بعمل أو اختصاص، وال عمل وإنمه الفضل معروفة، لن وجو 

 .346لغة على لغة

لقدامي، تحت اسم عرب اال ويون اللغ ففي الدراسة التركيبية ونظام الجملة، وهو ما عالجه

يها كثيرا ة، نجد فالعربيج النحاة ونتفهم بعمق مناهتقليبا جيدا، قلبها ن نا حيحو العربي" فإنن"الن

 ن العشرين من البنيويين والتحويليين.ر فية في القالتي ينادى بها أصحاب املدارس الوص بادئمن امل
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الل السماع عن أصحاب من خ غوي الل لواقعفمن مبادئ املدرسة البنيوية مثال: وصف ا

تجاج صول االحل من أالسماع أصنحاة العربية، ف بدأ غائبا عنهذا املكن لم ياللغة أنفسهم. و 

بصريحه بالسماع عن العرب: "  الذي يمتلئقول سيبويه في كتابه "كتاب سيبويه" م. كاللغوي عنده

 347سمعنا ذلك ممن يوثق به من العرب"

إليها ي فطن التادئ ضر بش يء من املبتنادى في الوقت الحا أنها نجدية، تحويلوفي املدرسة ال

املدرسة. فمن مبادئ النحو هذه اآلن، عند أتباع ملعروفة سماء اموها بال عربية، وإن لم يسنحاة ال

أ الذي يسمى في بعض التراجيم العربية باسم: "البنية العميقة" و"البنية دمثال: املبالتحويلي 

ر وهذا هو ما ع ظاهر".ال ركيباملقصود" و"الت سميهه باسم: "التركيبأن ن نحنؤثر ة" ونالسطحي ب 

 ملراد منه.ظ وارع، أو ظاهر اللفصل والفنا بال ربية أحياعنه نحاة الع

نهج الوصفي عند الغربيين الذي نشأ في أوائل القرن لسابقة، املإضافة إلى تلك المثلة ا

في ج وصجدية إلنشاء منهلقدماء. كانت محاولة تنا انحاعند راسة التسعين، إنما هو بداءة الد

لخروج، بعد ها لجموعة، واستقرائملادة املحظة اها، ثم مال على جمعها وروايتاللغة، يقوم  لدراسة

 السليم. ي وصفي اللغو ذلك بنتائج لها طبيعة ال
 

  ديثاللغة العربية في العصر الح عليمالعربي في ت اللغوي  استفادة التراث

في  العصر الحديث بية فيلعر غة ابي في تدريس اللاستفادة التراث العر  أن نمثل يمكن

نا في اتراث العت. فالوالتقنيا تعريب العلوم مد  الحاضر بثروة لغوية كبيرة يمكن أن  لوقتربي ي 

لحديثة في إطار خصائص صبة من أجل استيعاب املصطلحات العلمية والتقنية اختكون مادة 

 ية. العرباللغة 

ها باملصطلحات ية اللغة ومد  ا لتنماسعال و شتقاق مثال مجاالعلماء العرب في اال  وقد وجد

عيان عاني، بل اشتقوا أيضا من أسماء ال ء املاالشتقاق من أسماروا على م يقتصعلمية. ولال

ض من الفضة، ودرهم من الدافقالو  ب" من الذهب، وفض   .رهم، وحدد من الحديد ... الخ: "ذه 

ق" من  لهندسةن اس" مبية فقالو: "هندأسماء العيان املعر  أيضا من تقواواس
 
 املنطق...الخ.و"منط
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غة العربية، من حيث هو لفظ ينقل الل صائص "املجاز" فيلعرب الخا لماءستخدم العوا

رح ما ب الصلي املوضوع له، إلى معنى آخر بينه وبين املعنى الصلي عالقة. وكان املجاز تكلم معناهامل

م والتقنيات ستيعاب العلو الحة ال ا صجعلهة العربية، وفي لوسائل في تنمية اللغن أنجح ام

لكن موضوعات اإلبدال والنحت والتعريب، و ذلك ثيرة. ونقيس على لى ذلك كع مثلةيثة. وال الحد

مية ويات مختلفة من حيث الرأي واالجتهاد، هذا فضال عن اللجوء إلى ترجمة كلمات أعجتعلى مس

 ها.معناب

ي الدرس اللغوي التعمق فعند  العربيوي اللغالتراث  ح ضرورةكل هذا الذي سبق، اتضومن 

ر و قال الدكت جديد يأتي به هذا الدرس اللغوي. وقدكل  عن االستماع إلى  آذانناال نصم  لحديث، وأا

ية، وال نسانغير إعبده الراجحي: "إن الدعوة إلى رفض املناهج اللغوية، دعوة غير صحيحة، بل هي 

ن نشارك يطوره الناس، وأ نفيد مماي أن الضرور من ا. و ة بالعربية نفسهأشك لحظة في أنها ضار 

نحو العربي لكنا أصول امع إدرا –ضا في أن املناهج الحديثة ة أيوير، وال أشك لحظهذا التطحن في ن

م فهما أفضل للعربية." –  348تقد 

لك إلى ن به، وال يأوون في ذ، ويفتنو حديثوي الفهؤالء الذين يهجمون على الدرس اللغ

ساءة. فالتراث ث أيما إالحدي رس اللغوي يئون إلى هذا الدإنهم يس عربي،راث الالتمن  ركن ركين

 إلى عقول شيوخ العربية. ةوية الحديثيعين كثيرا في تقريب النظريات اللغ عربيال

الناطقين بها لجوء ة الغير عربيغة المتعلمي الل وإلى جانب ذلك يفيد التراث اللغوي العربي

العقود غوية في ات اللار النظريازدهبين  علمائهاأفكار و  عربيةائص البخصيبة ى النظريات القر إل

بلغته الولى، لكن التراث اللغوي  ةنظائر شبيهيكن النحو الكلي يحضر لدي املتعلم  مهما الخيرة.

من  املقصودة ات تلك اللغة الثانيةترسخ عادتى يلمه حاللغة العربية التي تعفي ذهنه العربي يعزز 

 ل تاريخها.ا، وحضارتها بثقافته، و امهانظ

م اللغة العربية حيث تستمد تعليبي دوره في حقول غوي العر اث الليلعب التر ههنا 

لتراث يمدنا بأفكار السلف من علماء اللغة العربية بين ازدهار النظريات اللتطبيق. فصالحيته 

مي اللود الخيالعقة في اللغوي
 
 لعر ير اة من غغة العربيرة ويعين متعل

 
م إلى عقول ميها لتقريبهب ومعل

 العربية.شيوخ 
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 من الجمود والفوض ىر اللغة تحري

، فنجد مع ذلك العربية اللغة ليمتع في عربيال التراث استفادةد عرض المثلة من بع

ة الحركجمود املانع من تقع بين الة يحة الحيالعربية الفصفي الواقع الذي ضهدناه بأن  فوض ى

املشوهة لها. لقد اللغة  لخصائصالقاتلة  اإلباحية اللغويةة، والفوض ى أو اميالنالحياة والتجديد و 

ك غلوا كبيرا ولم يصدروا في ذلك عن فقه وغلوا في ذلبعض الناس في املحافظة على اللغة  تداش

د نظام ال عند نصوص املعاجم فوقفوا عن ا،اعد نحوهصحيح للعربية وال فهم واع لحياتها وقو 

 د دون القواعد.واهالشووراء  اللغة

ناشئا عن طبيعة اللغة  انلفاظ اللغة بين ما كجد من أفيما يالتمييز  مع أن من الواجب

كان دخيال عليها لم تحمل به أرحام عربية. فيجب التفريق بين ما هو خطأ واعدها وما متولدا من ق

عض ظواهرها، ي بل فة وتبديفي اللغ جديدحدث  وتطور. فكالهما ليد وتجديدتو وما هو  وانحراف

وقواعد فطرتها ويخل  ا،نموها، وناموس حياتهة وسنن ص اللغخالف خصائكن الخطأ تبديل يول

 349بنظامها.

بعض اللغويين في عصرنا بعض اللفاظ املعدومة ورودها في املعاجم كما ال ذلك منع ومث

تبت في 
 
ب" من الذها كــ سبوقة ذكر املالمثلة ك ض من"ذه  الدرهم،  من رهمود الفضة، هب، وفض 

ق" من املنطالهندس دس" من"هنالخ و دد من الحديد ...وح
 
إنما منعهم هذا ليس إال  .قة و"منط

ب. وهي كلمة احتيج إليها للتعبير عن معنى جديد غير التبدل والتغير وهو ا وسعه العر تضييقا مل

ى ال واملعن ن عربيالوز وا ل عربياما دام الص هذا االشتقاق حرج في ى طور. فأيإلمن طور  انتقال

ب، خر. فلفظ يؤدي بلفظ آ ض، ذه  د تأتي عوفض  ل الذي استعمله العرب  لىودرهم، وحد  وزن فع 

ب  مثال نسبة إلى جعل مادة معدندية. وعلى هللتأ ه 
 
 ة ذهبا.يذا القياس يكون ذ

 

 

 

 

 

                                                                 
ي صيل فبية األ ج العر ة العربية وعرض ملنهللكلم نةر ية مقاليلحية: دراسة تعربفقه اللغة وخصائص المحمد املبارك،  349 

 325(، ص. 1972كر، دار الف)بيروت: التجديد والتوليد، 



 
 

 

 
﴿350﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

 الخاتمة

اللغة العربية ي تعزيز تعليم فما دورا هالغوي العربي للتراث الالقول بأن  تلخص الباحثةملا تقدم  اتما

استيعاب  تعريب العلوم والتقنيات حتى يمكننافي ها. فالتراث يمدنا اطقين بغير ن د متعلمينعن

أنه يفيد  ة علىباإلضاف طلحات العلمية والتقنية الحديثة في إطار خصائص اللغة العربية.صامل

ار ائص العربية وأفكات القريبة بخصينظر إلى ال قين بها لجوءالعربية الغير الناط متعلمي اللغة

 شهدناها اليوم. النظريات اللغوية التيازدهار ا بين علمائه

حراف وما هو توليد وتجديد وتطور، حتى ال هو خطأ وانا تفريق بين ماليلزمنا مع ذلك و 

يخالف د إلى تبديل لتجديد والتطور لم يؤ بية ما دام االلغة العر د في نرفض كل بحت التجدي

لعربية ي تعزيز تعليم اللغة العربي فلغوي االتراث الوها. وههوذا دور اللغة وسنن نم صصائخ

 للناطقين بغيرها.

 مثل في:تتات الباحثة وأهم توصي

ي تراث اللغو الب االهتمامإعداد املنهج الذي يواكب  الجهات الحكومية املختصةعلى  .1

 تعليم اللغة العربية.في العربي 

  العربي اللغوي ل التراث املؤهلين في مجا إعداد املعلمين ارست واملدعلى الجامعا .2

املنقول عن التراث ت هم بالنظرياربية لغير الناطقين بها تزويد طلبتعلى معلمي اللغة الع .3

 زيز اللغة املدروسة املقصودةاللغوي العربي لتع

 ي عند تاللغوي العربية عدم إهمال التراث باللغة العربله عناية  على كل من .4
 
اللغة  معل

به إلى  العربية  العرب.  العلماءلف من أفكار السحتى يقر 
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Abstract: Islam is complete civilization. It is religion that levels all as peets of human life the universe, 

both construction development of language, literature, art, etc. The formulation of the problem how does 

the concept and development of language, literature, and art in Islam? The benefits of th is pape r is t he  

preparation of paper for practical purposes. The contribution to thinking about Islam and Islamic 

presenting more comprehensive. The methods used are qualitative and interpretative approach. To obtain 

data and implementation, we conducted observations and documentation. 

The results of research findings are language as a means of communication and interaction in t he  fo rum 

of written., verbal, or gesture. The language use by all levels of society in everyday. Literature is a 

document that tells the history of ancient civilizations and the triumph of our ancestols past which is could 

be used as a lesson and reflection for us to implement at  this time. Art used as a tool to apread the 

religion and enpowering charity and kind ness among the ummah. Islamic art is continuity rather than art  

upon a t ime which is has evolved and valieted by the concept of monotheism high to Allah SWT. Treasure  

of Islamic art has its our history and unique. 

 

Keywords: Language, Literature, Islamic, Art. 

 

 

Introduction 

Islam is a religion that has been perfected by Allah revealed to the Prophet Muhammad 

to spread to all mankind. Islam a religion that covers all aspects of huaman life and the 

iniverse, both in constructtion, development of language, literature, art, etc. Allah rules 

and regulations regarding human life, especially in the areas of language, literature, 

and art of Islam has been stated in the Quran and hadith. 

Language is very important in human life. With languange, humans’ express 

ideas, cummunicate, think, and develop important concept. Without language, human 

beings would not be alive. 

Language also plays an important role in the development of civilization. 

Language is a means to convey ideas and concept form everything. According to 

Martin Heidgger. Language is for existing home. The concept of religion, God, 

philosophy, Art, and science can only be conveyed through the medium of language. 

In the Dictionary of Literary who, written by Sudjiman ( 1986 ), described 

literature, oral or written work that has a variety of advantages such characteristic 

originality, artisty, beauty in the content, and expression. Similarly, the literature in the 

Islamic perspective contained in the Quran. 

The Qur’an is a miraculous gift of God to the prophet Muhammad, one of the 

greatest miracle is the structure if judging from the science literaure, the material and 

the word can evoke the sense and spirit as well as to explore the meaning and 

message behind the systematic structure, and always invite scientists to study it. 

mailto:esuresman@upi.edu
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The Qur’an was revealed to the people who loved literature, especially in the 

form of peotry. Literature is one form of their honor. A highly respected and well 

known peot in the weider community, perhaps a peot is a clebrity at the time 

Such a situation would have been very conducive to the development of 

literature, Islam will not be able to deny it. Literature since the days of ignorance has 

become the building blocks of culture, and will be very detrimental if it has been rooted 

as it was abolished. 

For that literature should be the bow to the development of islam, in other 

words, Islamic literature to be born. Islamic literature and appears to be important in 

the culture transformed. 

Art is a wonderful sense of form contained within the human soul, born with 

intermediaries communication tool into a form thet can be captured by the sense of 

hearing, vision, or being born with inermediate motion. Islamic art is a continuation of 

the art at any earlier time that has been developed and integrated by the concept of 

monotheism high to Allah SWT Islamic art has a story in its own history and unique. 

Art used as a means of strengthening the religion and spreading goodness and 

kindness among humans.  

In this paper we will present about the language, literature, and art in Islam, 

then Islam views on languange, literature, and art, view of the scholars of the arts. 

And for more details, we will describe below. Hopefully, with this paper we present will 

bring benefit to us all, especially our own, and will increase our faith and piety to the 

creator, Rabbal’alamin. Amien.  

 

Formulation of Problem 

From the description, it can be the formulation of the problem as follows: 

1. What is the nature of islamic education as a discipline of knowledge? 

2. How does the concept of language, literature, and art in Islamic perpective? 

3. How is the development of language, literature, and art in Islam? 

 

The Aim 

From the formulation of the problem obove, the aim of this paper is: 

1. Describes the nature of Islam as a discipline of knowledge. 

2. Explain the concept of language, literature, and art in Islamic perpective. 

3. Describes the development of language, literature, and art in Islam. 

 

The Benefit 

The preparation of this paper for theoritical interest, namely, to increase the 

scientific disciplines of language, literature, and art in Islam so as to increase the 

knowledge of students, and is expected to provide additional information or 

comparable to other reserchers with similar problems. Benefits of this paper is the 

preparation of papers for practical purposes, the contribution to thingking about Islam 

and Islamic presenting more comprehensive. 
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Discussion 

The Nature of Islam as Scientific Disciplines 

Before discussing the nature of Islamic education as a discipline of science, first 

discussing the meaning of education in terms of a science. Because of this discussion 

will apper any common thread between education and Islamic education with science. 

1. According to Dr. Sutari Barnadib. Science is a complete and structured description 

of an object. 

2. According to Drs. Amir Daien. Science is a systematic and methodical descripton of 

a case or problem. Therefore the science to elaborate on something, then it must 

have a science problem, the problem has to be doscussed. Issues or problems 

discussed by a science that is the object or target of the science. In the scientific 

world there are two kinds of objects, such as: 

a. Object material /practical is the subtance or the problem which is the target of 

an investigation of a speech or science. For example, about human beings, 

about the languange, art, literature, economics, law, nature, and so on. 

b. Formal object is the angle of a review of the investigation or discussion of a 

science. For example, on human. Where we hold in terms Deri study of the 

human being? In terms of the body or of the terms of his soul? If the body, 

the body parts or functions of the body parts. Two kinds of knowledge can 

have the same material object. But the formal object should not be the same, 

or should different. Example of psychology with human biology. Both kinds of 

knowledge these objects have the same material that is human, but it’s both 

science have different. 

Formal object. Formal body of the science psychology is the state or the life of 

the human soul. Meanwhile, the formal object of human biology is the state or the life 

of the human body. 

Science must fulfill three basic requirements, namely: 

1) A science must have a certain object ( especially formal object ) 

2) A science must use certain methods yang sesuai. 

3) A systematic use traditional science to be certain. 

Beside the three kinds of conditions, it can be proposed additional requirement 

for a science are include: 

1) A science should have the dynamics, it means science must continue to grow 

and evolve to achieve self-perfection. 

2) A science should be practical, it means berguna atau science should be 

practiced for everyday life. 

3) A science should be devoted to the walfere of mankind. Therefore 

investigations have a science due to the destruction of human beings is 

always under challange and curses. 
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Science of Islamic education, it has fulfilled its terms to be a science, starting 

from the object, method, and systematics. 

1) Object, the object of Islamic education in the science of the material that 

learners ( human ). While the formal object of the problems concerning the 

what, who, why are related with taking the student to the destination. In 

other words, the formal object of Islamic science is a human activity in an 

attempt to bring or lead others to the maturity of the human family based on 

Islamic values. 

2) Development method, many methods used in Islamic science. The methods 

used can be accounted for, can be controlled, and can be verified to develop 

Islamic education. Development of methods that would use Islamic science is 

a method of test, interview method, observation method, and so forth. 

3) Systematic, systematic education about Islam, can be detected by the 

classification problem and for the sake of the discussion of problem in the 

Islamic education, this indicates that the preparation of the science of Islamic 

education have used the systematics. From the above it can be concluded that 

the science of Islamic education has met the basic requirements as a stand 

alone science. 

 To further confirm again that the science of Islamic education in disciplines 

including, we see an additional requrement in science, namely: 

1) A science should have the dynamics, meaning science must be constantly grow 

and develop to achieve self-perfection. 

2) A science should be pratical, meaning or science should be practiced for 

everyday life. 

3) A science should be be dedicated to the welfere of mankind. Science of Islamic 

education from year to year growth is very rapidly. Islamic science education, 

bringing students to a better purpose, then it is not true that this knowledge 

brings destruction to markind. 

 Islamic education into scientific disciplines due to have met the 

requrements of science, namely: 

1) Islamic education has a material object that is human as leamers, 

and has a formal obyek that human activities in an attempt to guide 

the direction of another human maturity based on Islamic values. 

2) Islamic education has a method, the method used for development 

of Islamic science is a method of test, interviiew method, 

observation method, and so forth. 

3) Islamic education has systematical, although it sometimes does not 

express systematics. Systematics of Islamic education can be 

detected by the classification and discussion of problem after 

problem in the Islamic education. 
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Languange 

The concept of Languange in Islamic Perspective 

Since birth man has been awarded God’s ability to speak. The ability of this 

languange evolved through stages corresponding to the development of age, both 

physically and psychologically. First cry is the simplest form of languange, a series of 

live sound or vocals. Then developed in conjunction with the psyical and psychological 

development, and continues to grow until the end of his life was still speaking, 

although sometimes the languange and not difficult to understand. In other words, 

humans from birth until the end of his life is always accompainied with speaking 

aktivities, in any space and any time. When it works, keep silent, thinking, feeling 

menghayal, praying, telling the truth, lying and so on. In short, every moment, every 

second, and every step he must speak. 

The concept of languange in the Islamic Perspective Since Birth man has been 

awarded God’s ability to speak. The ability of this languange evolved through stages 

corresponding to the development of age, both physically and psychologically. First cry 

is the simplest form of languange, a series of live sound or vocals, then developed in 

conjunction with the physical and psychological development, and continues to grow 

until the end of his life was still speaking, although sometimes the laguange and not 

difficult to understand. In other words, human from birth until the end any time. When 

it works, keep silent, thinking, feeling menghayal, praying, telling the truth, lying and 

so on. In short, moment, every second, and every step he must speak.   

There are two ways to define the languange: functional and formal functional 

definition is to see languange in terms of its function, so the languange is defined as a 

system of symbols used to give birth to the idea of thoughts or feelings. The formal 

definition states that a languange is all that unthinkable sentence can be expressed 

according to the rules of grammer. 

As a means of communication and interaction, languange becomes urgent 

position in life, so it can be used as a standard or measure a person’s behavior. In 

Islamic teachings, languange can also be used to mengekspresikan fear God, even 

more than the languange is good and right to have a second degree after taqwa and 

let those ( executors and guardians) have the same fear in their minds as they would 

have for their own, had left weak offspring behind. So let them fear Allah and speak 

right words. ( Q.S Al-nisaa :9 ) 

 

Languange Development in Islam 

The revelation of the Qur’an in Arabic, maarks the revolution Arabic learning 

function. Post-revelation of the Qur’an, the urge to learn the Arabic languange is more 

due to religious factors than other factors ( economics, politics, and literature ). It 

could even be said that the development of the arabic languange is proportional to the 

spread of Islam. 
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Speaking of the Arabic language in the context of history can not be separated 

from the way the spread of Islam. Likewise, examines Islam means also Arabic as a 

mandatory requirement to control the content of the content of Al-Qur’an and Al-

Hadith Islam as the main source. 

Here is the development of Arabic learning in Islam : 

a). Arabic as the language of religion verbal 

As a symbol of the linguistic expression of the teachings of Islam, learning Arabic 

in Islam is to meet the needs of a muslim pilgrimage rituals, especially worship. In 

accordance with these requrements, the material that is taught only limited to prayers 

and the prayers short letters the Qur’an are commonly known as juz’amma. The 

method is a method commonly used abjadiyah (alphabrtical method) is known by the 

name of baghddiyah method. This method emphasizes he ability to read the letter the 

Qur’an (al-al-hija’iyah letters)that start from: mention of theletter with his name one by 

one from aleph to ya ‘in the alphabet to students memorize the names of the letters 

are separately or one by one, and then taught the words consisting of two letters, then 

three letters, and so on are given in stages, then increased in teaching vowel, starting 

with the letter mentions that along with the name of a vowel. 

 

b). Arabic language as a medium to understand religion 

Along with the time, method and pattern learning on the first shift and begin to 

experience growth toward more meaningful. Learning Arabic verbalistic as where the 

above is not enough, because the Qur’an is not only to be read as a means of worship, 

but also as a guide to understand the meaning of life and practiced his teachings, 

hence, comes the Arabic learning in the form of both the destination steeped in the 

teachings of Islam. 

Arabic learning both forms grow and develop in a variety of boarding school of 

the Salaf. Covers material taught fiqh, aqeedah, manners, hadith, tafsir, and language 

science such rab nahwu, sharaf, and balaghah with Arabic teks books written by 

scholars from a variety of centuries in the past. The learnig method used is the method 

of grammar-tarjamah (tariqah al-qawa’id wa al-tarjamah) with presentation techniques 

are still relatively traditional, where the teacher (kiai) and the disciples (students) each 

holding a book (the book). Teachers read and interpret word by word or sentence by 

sentence into the leanguage of the typical boarding area which have been drawn to 

sensitivityArabic. While Grammar (qwa’id) Arabic inserted into certain words as a 

symbol that indicated the function of a word in a sentence. Rasta just nothing the 

meaning of each word or phrase spoken Arabic meaning by the teacher, in the 

absence of verbal interaction between the active and productive scholars and students. 

 

c). Arabic language as a medium of communication 

Although the patters of Arabic learning in the form of a second over a very 

dominant force in various boarding schools Salaf until now, and recognized its 

contribution in providing an understanding of indonesian Muslims against their religion, 
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but the demands of the world of communication in turn leads new change pattern 

pembelajaran Arabic. Iteraction between nations requires Muslims to not just have the 

ability to speak Arabic receptive (passive), but the ability to speak is more active and 

productive. the spirit of renewal is reinforced by the emergence of young scholars and 

muslim intellecruals with shades of fresh thinking, on his return from studying in their 

country pendidikan di centers of the Middle East, especially Egypt. 

 

Literatur 

The Concept of Literature in islamic perspective 

 Literature is a discipline that has taken root since the time of ancient Greece as 

his peotic aristotoles, Homer and julius cesar literary criticism during the roman nation. 

Etymologically the word comes from the Sanskrit literature, formed from the root word 

meaning sas-directing, teaching abd giving instruction.-tra Suffix which means a tool to 

teach, guide. Literally the word literature means letters, writings or essays. While in 

the Arabic language have meaning adab. While the word itself has meaning Morals 

adab or manners and include the meaning of providing education or learning. 

 Literature in the Islamic perspective has much to say about humanity, is more 

concerned with the breeding and respect for human thought in all its aspects as the 

main creature of God’s creation. 

 

Literature Develompment in Islam 

 Literature is language (words / language style) febricated in the form of art : 

prose, poetry beautiful-beautiful, story, story, and so on. Prophet was influenced by 

listening to poetry and poems that include Qasida Ka’b ibn farmous Zuhaili Anta su’ad. 

In this Qasida are famous limerick. There is also a rule of the Al-Al-Ju’di Nabighah. He 

prayed for the good of its author. He functioning-Qasida Qasida it for the sake of 

propaganda and smoothness, as he had done together with Hasan. He never cites a 

poem as where with his saying, “ in truth phrase spoken by a poet is Lubayd words 

stating. ‘remember’ everything, but God is destroyed (falsehood).” This is mostly done 

the arab nations in the Islamic kejayaan. They create new forms of literature, such as 

Magamat (rhyming short story), Imaginary stories, such as those found in the treatise 

of al-Ghufron, Alf Laaylah, and translate stories like Kalilah wa Dimna. The next 

generation in the history of the nation’s major wars, such as the story of “antarah”, 

“sirah sons Hilal”, and other literary forms. At the present time, we can create new 

forms of composition that we like and use other forms of external, but usefulfor us; 

such as drama, novels, and short stories. 

 

Art  

Concept Art in Islamic Perspective Islamic 

 Art is part than Islmic culture and the differences between islmic art with Islam 

is not in terms of intent or purpose and moral values ambodied in Islamic art results. 

Achievements who made by the Islamic art is also a contribution rather than Islamic 
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civilization in which the goal of this art is his deep Islam for Allah swt. Although art is 

one element that is donated but God forbid the creation of art that transcend 

boundaries. Word of Allah intends: “Verily, Allah does not like overstep.” 

 The beauty is one of the characteristics of unity, greatness and perfection of 

Allah then everything he created also the emission his beauty. Human beings serve as 

the most beautiful and the most perfect. Earth is a place where man was placed is also 

adorned with all beauty. Allah is not juts a made man as a creature of the most 

beautiful but also has a beauty cintakan instints. Herein lies a human privilege that is 

not possessed by other creatures such as angels, jinn and animals. 

 The concept of art and culture in Islam differs from Islamic civilization lain 

dalam art construction, the basic framework must necessarily comprehensive and 

covers aspects of morality, faith, religious and philosophical problems of human life. 

Art is a process of education must necessarily be positive that follow Islam, move the 

spirit, the mind and awaken the lead character. This means that art must necessarily 

be “Al-Amar bil Ma’ruf and An-Nahy’an Munkar” (told to do good and forbidding the 

evil) and awaken the public morals, not bring kemungkaran and also not as a destroyer 

of morals ummah. All human activity must be subordinated to the arts last goal (of 

Allah’s pleasure and devotion). All values must necessarily be subdued in his 

relationship as well as the ability to surrender. Art is also supposed to be a tool to 

increase devotion. 

 Among the most difficult problem in the Islamic life is related to entertainment 

and art. Since most people have stuck on negligence and exceed the limit in 

entertainment and art that is closely related to feelings, mind and heart and mind. 

Some people describe Muslims as the expert community worship and hard work, then 

there is no place for people who are negligent and play around, have fun laughing, 

singing or playing music. Should not smiling lips, mouth laughing, happy heart, and 

should not be painted on the beauty of human faces. The following are the problems 

of all kinds of art. 

 

Sound Art 

1) Art to read the Quran 

Al-Quran is the word of God and the Muslim holy book. Not only beautiful and 

high literary but also has a unique art of reading. Thus, reading Quran in priority in 

Islam. We are required by Islamic law in order to read Al-Quran tajweed follow the 

right and with a good voice is not melodious manner as the songs qasida. Because all 

of the fear of being seen as a heresy. According to Ibn hajar al-Haithami in his book, 

Al-Kaff Ri’a ‘al muharramat al-Sama’, Deliberate reading Quran melodious by adding 

letters or reduce it to beautify is fasiq. In fact, according to the fatwa of Imam al-

Nawawi on class that reads Quran with melodious poor and many changes, than it is 

haraam according to the scholars. 

2) Art Music  
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In general, the Arabic musical that sound art has become a necessity for them 

since the time jahilliyah. In Hijaz we find people using mensural music they call the 

IQA (rhythm that comes from a kind of drum, shaped rithm). They use a variety of 

intrusmen (musical intrusment), among other, flute, tambourine, harp, drum, and 

other. 

After the nation Arab convert to Islam, developed his musical talent gets a new 

soul and spirit. At the of the prophet, when the Hijaz became a political center, musical 

developmet is not to be reduced. In the hadith books are texts that allow someone 

singing, dancing, and playing musical intruments. But skill was mentioned in the texts 

only at the wedding feasts, circumcision, and while welcoming the new guests coming 

or praise those who were martyred in the battle, or also welcome the holidays and like. 

As in the saying of the prophet s.a.w. when a womanwith a man from the Ansar 

married: “O’a’isyah, is not there anything you entertainment (singing) because the real 

people Ansar happy with the entertainment (singing).” 

 

3) The view Ulama’ of Music 

• The view of Imam al-Ghazali 

✓ There is no clear explantion of the Sunnah of the prophet that prohibit 

✓ Some musical instrument that has a good sound is not prohibited. 

✓ Art music who forbidden is art of music is in a state that is conspiring with a 

collection of drunks, adultery and other sinful acts. 

• The view of Imam Shafi’i 

✓ Starting that singing is makruh and neglect it in his book, etiquette al-Qada he 

equaled the sleaze and anyone who hears it he is a safih. 

✓ Hear the singing o women who are not mahram is not allowed. Especially in a 

place that is not known by others. 

✓ Make makruh, the use of the flute because he thinks it is the work of the 

heretic to distort hearing people who were listening to Quran. 

• The view of Ibnu Taimiyyah 

✓ Allow heard singing and music are helpful in religion. 

• Fatwa Sheikh Mahmud Shaltut 

✓ Listening and playing musical instruments is the same law to find delicious 

food, inhale the aroma, look at the beautiful scenery. All was done for 

refreshing. 

✓ Ulama has justifid the use of prior art if the music has a corresponding 

destination as musical accompaniment to war, pilgrimage, marriage, and the 

greatness of Islam. Following the jurists. He gives ban to anyone who dared 

to forbid something that is not the case clearly prohibited by God. 

 

The Art of Dance  

1) The art of dance is the art of moving the body in rhythm with the music. 

His movements can just enjoy themselves, an expression of an idea or 
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emotion, and story (stories). Dance is also used to achieve ekskatase (a 

kind of self-conscious drunk or not) to do it. 

2) Islam can not accept the culture of rock. Even all the acts that brought 

invite lust like lucah songs and plays wild though regarded as art and are 

considered modern. This is because, the value and progress in Islam is 

different from the west that are not measured by religion as a guide. 

3) The art of dance is the art of moving the body in rhythm with the music. 

His movements can just enjoy themselves, an expression of an idea or 

emotion, and story (stories). Dance is also used to achieve ekskatase (a 

kind of self-conscious drunk or not) to do it. 

4) Islam can not accept the culture of rock. Even all the acts that brought 

invite lust like lucah songs and plays wild though regarded as art and are 

cosidered modern. This is because, the value and progress in Islam is 

different from the West that are not measured by religion as a guide. 

a. Visual Arts  

1) Art Carved 

• Islamic art carved high value both in the makeup composition for filling 

a decorated field, or in aligning the carved motifs. 

• The division of the field is set based on geometry, tabi’i motifs such as 

leaves, roots, flowers and so on. 

 

2) Art Statue 

• Islam prohibits statues in the house is used as jewelry and so on. If 

the creator of the statue that know the statue will be worshiped then 

he is a disbeliever  

• If the creator of the statue was not intentionally and not knowing that 

the statue would be worshiped, then he is guilty for his actions. 

• There is a hadith wich states that the creator of the statue will be 

forced to give life to the statue. He will be punished as long as he is 

not able to give life to the statue. 

3) Image Art 

• If the image or painting art form of something like an image to be 

worshiped but Allah prophet Isa AS or Al-Masih for people Kristian, or 

ox for Hindus and so on, then the painter can not be separated from 

the punshment of God. 

• People who draw or paint something that can not be worshiped but with 

the intention to emulate God’s creation, the painter was not only 

exposed to the threat as being “ the most severe ttorment on the Day 

of Judgement” instead he is also out of the religion od Islam. 

  

  Art is beautiful and beauty is only found in art. Art and beauty are 

instinct or human nature is bestowed by God Al-Quran introduces the 
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straight religion (Islam) as a religion in accordance with human nature, is 

not it? (Q.S Ar-Rum : 30) 

 

1. Art Development in Islam  

The Development of in Islamic art islamic art is continuity rather than 

art at any earlier time that has evolved the concept Tawheed high to Allah 

SWT Treasures of Islamic art has its own history and unique. Islamic art 

has evolved since the time of prophet David and his son Solomon a.s. and 

continues to grow as in the days of the prophet Muhammad and in the 

days after the legacy he so now. Islamic art continues to develop in the 

forms and sources of Islamic -oriented philosophy that emhasizes 

alignment with the demans of Tawheed and Personality. 

Art in the Islamic religion used as a tool to spread and strengthen the 

good deeds and kindness among Muslims. Results of the art intensive 

driving factor praising and remembering Allah. Art power given by Allah is 

sincerity and aims to create awareness in man. 

 

Conclusion 

Language, literature, and art is the embodiment of the exquisite taste embodied 

in the human soul, born with intermediaries communication tool into a form that can 

be captured by the sense of hearing,vision, or being born with intermadiate motion.  

Language as a means of communication and interraction in the form of written, 

verbal or gesture. The language used by all levels of society in everyday interaction, 

either vertically or horizontally interaction. Both individuals, families, or cmmunication 

in scale regional, national, and even international. So also in every activity (ideology, 

politic, economic, social and cultural) is done by using the language. Therefore, the 

Qur’an mentions that language is a human nature which is he was born. 

Literature in fact is not a discipline which is blank or does not have a stake in the 

progress of the people. Literature is a means, and methods of islamic education as a 

massive moral aesthetic appeal that touches human hearts to the bottom. Literature is 

a document that tells the history of ancient civilizations and the triumph of our 

ancestors past which is could be used as a lesson and reflection for us to implement at 

this time. 

Islamic art is continuity rather art upon a time which is has evolved and 

dicorakan by the concept of monotheism high to Allah SWT Treasures of Islamic art 

has its own history and unique. Art used as a tool to spread the religion and 

memperkukuhkan charity and kindness among the ummah. Basides, beauty is 

something that exists outside of human beings which is enjoy the beauty of it. He cab 

be considered, responded to and comprehended.  

 

 



 
 

 

 
﴿363﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

 

References 

Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Depag RI. 1986. Islam untuk Disiplin 

Ilmu Bahasa. 

http://ahonpunhonadin-blogspot.com/2011/05/literature-education-Islam-

Art.html(23/04/2014) 

http://detektif-kangean.blogspot.com/2012/12/ArtinIslamicPerspectif.html(23/04/2014) 

lazzar, DG. 1990. Seven ways of knowing teaching for multiplr intelligences. Australia: 

Skylight Publishing. 

Samsuddin AG, Sulaiman, Tengku Ibrahim. 2001. Art In Islam. Multimedia and 

Publication 

Shahih Bukhari, Hadits no. 5162, Tartib Musnad Ahmad, Jilid XVI 

Yusuf, Ali Anwar. 2006. Islam and modern science. CV Pustaka Setia. 

http://ahonpunhonadin-blogspot.com/2011/05/literature-education-Islam-Art.html(23/04/2014)
http://ahonpunhonadin-blogspot.com/2011/05/literature-education-Islam-Art.html(23/04/2014)
http://detektif-kangean.blogspot.com/2012/12/ArtinIslamicPerspectif.html(23/04/2014)


 
 

 

 
﴿364﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

PRAGMATIC IN TRANSLATION OF TAQDIM VERSES IN JUZ 30 QURAN 
 

Mia Nurmala 
Muhammad Zaka Al-Farisi 

Indonesia University of Education 
nurmalamia7@gmail.com, 08121456995 

 

  

 
Abstract: Pragmatic sentences are contained in verses of the Qur'an that have a distinctive style of 

language and nuance of sentences. Taqdim or precedence becomes its own beauty in t he  order o f t he  

word style of Al-Quran. In addition to the beauty of the style of language has a goal or meaning t hat  w ill 

affect its readers. However, this may not be achieved well in a translation because of the lack of 

understanding. Therefore, this study aims to present the pragmatic translation of taqdim on muta'aliqat jar 

from amilnya in Al-Quran Juz 30. The research method used is literature study method with purposive 

research design. The results of this research on Juz 30 indicate the beauty of the style of Al-Quran 

language that has its own meaning and purpose. The purpose of taqdim on muta'aliqat jar from its amil 

among others istikhshash, ta'lilul adzab akbar, tasydidul wa'id. 

 

Keywords: pragmatic, taqdim. 

 

Introduction 

The need for translation is closely related as a communication tool capable of carrying 

messages between any two languages. This communication will be achieved well if the 

differences between the two languages can be fulfilled. Differences in the source 

language (BS) can be recognized in the target language (BT). Every translation should 

ensure that the target text (TT) is able to present key parts of the source text (TS) 

(Abdelaal and Rashid, 2015, p. 2). the great motivation for translating the Koran into 

other languages such as Indonesian is the fact that many Muslims do not use Arabic. 

With this, the translation of the Koran is needed to convey its message to all Muslims 

in the world. 

In fact, translating is not just diverting the structure born from TS, but also 

expressing ideas. The method of disclosure of course must use acceptable language 

packaging in accordance with BT rules. In addition, it also considers the aesthetic style 

and nuances of BS into BT with the closest packaging (Al Farisi, 2013, p. 123). At the 

time of translation, the closest to this is the scope of pragmatics to be a difficulty. For 

example, the plural word "furusy" from "firasy" in verse 34 of Al Waqiah is translated 

by mattresses. However, Al Zamakhsyari explained this word refers to women (2011, 

p. 360). In this case it shows that the translation of 'mattresses' alone does not reveal 

the closest message. The explanation of pragmatics is important in explaining the 

message of the scriptures themselves. 

One of the difficulties in conveying the idea of the Koran is that the Koran itself 

has a distinctive language style with certain nuances and goals. The order of words in 

a sentence contains its own meaning. Jaladri (2013, p. 1) mentions the sequence of 

words that contain taqdim and lastly with the term anastrophe. Put it first and end the 

mailto:nurmalamia7@gmail.com
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musnad and musnad ilaih sentence. Hafid (2008, p. 13) also adds that one of the 

meanings of prioritizing the musnad and musnad ilaih is lil hashr. Example in Q.S. Al-

Araf verse 7 على هللا توكلنا. The placement of muta'aliq jar before fi'il and fa'il has the 

purpose of limitation (للحصر), only trusts Allah alone. This indicates the need to explain 

the pragmatic side of the word order, especially taqdimu muta'aliqat jar. 

The relationship with this study, previously conducted research related to the 

Pragmatics of the Koran in the verses of the law with the findings of direct and indirect 

directives (Purnawan and Ayup, 2009). However, the study has not revealed 

pragmatics in word order. Thus, pragmatic search is needed related to the order of the 

word "word order" in the Koran which contains its own nuances and purpose in its use. 

Researchers also propose research related to taqdimu muta'aliqat jar in Al-Quran Juz 

30. In particular, this study has the purpose of revealing verses that contain nuances 

of their own language in the order of words by prioritizing the correct muta'aliqt 

compared to the amil, such as fiil and fa'il or others. 

 

Pragmatics 

The pragmatic relationship between speeches in two different languages cannot 

be equated only with a translation of the speech. In addition, it will lead to failure to 

understand even the non-delivery of source text messages to the target text. Nida also 

considers that translation revolves around the effort to produce the natural equivalent 

closest to the message contained in the source language into the recipient's language 

(in Al-Farisi, 2013, p. 3). Pragmatics focuses on the use of language in concrete 

situations. Concrete situations are speeches that are truly seen as the product of a 

speech act that is clear in its context, lingual and extra-lingual (Wijana, 2001, p. 1) 

Crystal (1987: 120) states pragmatics studies the factors that govern our choice 

of language in social interaction and the effect of our choice on others. In theory, we 

can say anything we like. In practice, we follow a large number of social rules (most of 

them unconsciously) that constrains the way we speak. Pragmatics examines the 

factors that drive language choice in social interaction and the influence of that choice 

on the speech partner. While Levinson (in Majeed, 2009) provides a definition of 

pragmatics as the study of language from a functional perspective, that is, it attempts 

to explain facets of linguistic structure by reference to non-linguistic pressures and 

causes. Pragmatics is the study of language from a functional perspective, that is to 

say, pragmatics try to explain aspects of linguistic structure by referring to non-

linguistic influences and symptoms. 

 

Speech Act 

Searle in his Speech Acts: An Essay in The Philosophy of Language (in Wijana, 

1996: 17). Expressing that pragmatically there are at least three types of actions that 

can be realized by a speaker, namely act locution (locutionary act), illocutionary act 

(perlocutionary act) and perlocutionary act. First, the act of Lokusi, ie utterance used 

to express something without any meaning, gives information only. This speech act is 



 
 

 

 
﴿366﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

referred to as The Act of Saying Something. Second, illocutionary acts, namely 

statements that can be a driving force for doing something. If there is a behavior that 

arises from it, then the behavior or action is called The Act of Doing Something. The 

Act of Affecting Someone is caused by utterances of Perlokusi. Speech with the aim to 

influence someone to do something either in a deliberate or not effect. 

 

Word order 

Word order is one way to form a construction in a sentence with a certain 

meaning. This applies in Indonesian or Arabic. Kridalaksana (1994, p. 251) explains 

that word order kata word order ’is the placement of words in a certain sequence 

according to the norms of a language, both in the sentence and clause levels and in 

the phrase level. 

The importance of the word order in the structure of Arabic sentences has 

actually become the concern of classical linguists, such as Al-Jurjani (Al-Farisi, 2013, 

135). About the word order is also one of the topics of asan Ilmu Ma’aniy. The issue of 

prioritizing and ending the musnad and musilad ilaih also gave birth to differences in 

meaning. Even the word order has implications for the nuances of meaning that arise 

because of this, it may be that the nuances of meaning are not so present in the 

Indonesian translation. For example, the sentence فليتوكل المؤمنين و على هللا  min only to 

Allah are believers should put trust ’implies the nuances of the meaning of تخصيص an 

specialization’. This is different when compared to the sentence فليتوكل المؤمنين على هللا 

‘believers should put their trust in Allah. ' 

In the language of Arabic, the word order or known as taqdim and the last is 

discussed in the study of balaghah science. Taqdim and takhir are one of the features 

of Balagah language style (uslub) which has the beauty of meaning and a profound 

influence on the listener and the speaker. And every sentence that is spoken through 

words and regular sentence structure is the height and beauty of this style of language 

(Diman, 2016, p. 1). 

Balagah Ulama view the elements that are related to taqdim and the latter 

include the nature (position) taqdim, purpose (agrad) taqdim and kinds of taqdim. 

They also added that the objectives of taqdim are of two kinds, first: general goals, 

such as; take attention (ihtimâm), and second: purpose specifically that is to specialize 

(takhsîsh) (Muth’inî, 1993, p. 79). 

In the explanation of As-Suyti (1996, p. 33) the Ibn method r Atsr divides taqdîm 

into two parts. First, something special for the designation of the meaning of meaning. 

Even though it has been ended, it does not change its meaning as taqdîm. Second, 

something special for the level of taqdîm in the mention. In this taqdim, there are 

important aspects. Something that comes first takes precedence (ablag). As; prioritize 

maf 'ûl against his Fatima, prioritizing khabar against mubtada', prioritizing the truth 

against ‘mil. 

This kind of Taqdim aims to specialize (ikhtishâsh) and also to maintain harmony 

of sentences (mura’atu nazhm kalam). This opinion was not accepted by Al-
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Zamakhshari (w. 538 H) and then made it as an intention, namely ikhtishsh 

(specialization). For example, as contained in the letter Az-Zumar / 39: 66: 

ا
 
  ف

 
ل  اَّلل

. )الزمار: ب  ين  ر  اك 
 
ن  الش ْن م 

 
ك ْد و   (66ْعب 

 

Meaning: "Therefore, let God alone worship and let you be among those who are 

grateful." 

 Mentioned in verses فاعبدبل هللا  and not mentioned بل اعبد هللا. Maf prioritize with the 

aim of giving special meaning to the command of worship which is only to Allah SWT 

alone and not to Him. Even though the sentence بل اعبد هللا is justified in prioritizing maf 

û -l-bih from his fi ʻil is more important. Ibn Athir gives another example, to keep the 

harmony of the sentence and the letter Al-Fâtihah / 1: 5: 

د   ْعب 
 
 ن

 
اك ي  . )الفاتحة:  إ  ين  ع 

 
ْست

 
 ن

 
اك ي  إ 

 (5و 

 Meaning: "Only to You we worship and only to You we ask for help." 

 

Al-Zamakhshari in this case calls it ikhtishash. Besides the purpose of the 

harmony of the sentence, it is also intended to maintain the beauty of the composition 

of the poem which ends with the letter nun, because if it is mentioned ك و نستعينكنعبد  

the phrase (thalawah) will disappear. 

 

Research methods 

This study uses a qualitative approach with library research. To reveal pragmatics 

in the translation of the word order by prioritizing the muta'aliqat jar, the verse from 

Juz 30 is chosen. The selection of the Juz 30 letter is because juz is the most common 

use in daily worship compared to other juz in the Koran (Al-Badani et al. 2015, p. 57). 

The research sample was purposively selected according to the objectives of the 

researchers. Then found four verses with a particular pragmatic side. The data sources 

in this study are the Al-Karim Al-Quran and its translation from the Ministry of Islamic 

Affairs, Endowments, Da'wah and Islamic Guidance of the Kingdom of Saudi Arabia. 

This book was chosen as a trusted translation because it was directly under the 

supervision of Mujamma 'Al-Malik Fahd li Thibaat Al-Mushhaf Al-Sharif. In this study 

also uses several interpretations as important sources, including Tafsir Al-Kasyaf by Al-

Zamakhsyari (2011) and Tafsir Al-Mishbah by Mufasir Indonesia Quraish Shihab 

(2002). There are also other interpretations to add clarity to the interpretation of the 

verses in this study. 

The study focuses on verses containing taqdim muta'aliq jar from amil both fi'il 

and fa'il or other. Syntactic or Arabic functions will not be overlooked either verbally 

(number of fi'liyah) or ismiyah number with khabar syibhu number from jar majrur. 

Furthermore, the objectives contained in the form of taqdim will be traced so that the 

pragmatic translation of the verse can be revealed and the message of the verse 

delivered. 
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Data analysis 

Data analysis in this study the author uses several sources to identify the 

intended data, namely Al-Quran Al-Karim and its translation in the following table: 

Table 1.1 Verses with Pragamatik Taqdim Muta'aliq Jar in Juz 30 

No Nama Surat Verse Lafaz Translation 
Ket. 

Taqdim 

1 79- An Naziat 44   اه ه  ْنت  ك  م   
ب 
ى ر 

 
ل  To your God the end اإ 

(the provisions of time) 

is returned 

Muta’aliq 

Jar 

2 88 – al 

Ghasyiyah 

25  
 
ْين

 
ل  إ 

ن  ْم إ  ه  اب  ي   ا إ 

 

Indeed, to Us is their 

return 

Muta’aliq 

Jar 

3 88 – al 

Ghasyiyah 

م   26
 
ا  ث

 
ْين

 
ل ن  ع  إ 

ْم  ه  اب  س   ح 

then our obligation is 

indeed to obey them 

Muta’aliq 

Jar 

4 94- Al 

Insyirah 

8  
 
ك  ف  

ب 
ى ر 

 
ل إ 
 و 

 
 and only to your God ْب اْرغ

should you hope 

Muta’aliq 

Jar 

 

Results and Discussion 

1. Q.S An-Naziat verse 44 

ه   ْنت  ك  م   
ب 
ى ر 

 
ل اإ   اه 

Meaning: To your God the end is returned (the provisions of time). 

The syntactic function of Arabic explains that   بِِّإِل ك  ى ر   khabar muqadam, khabar 

which takes precedence (Ad-Darwisyi, 2011, vol. 10, p.371). In this case there is 

taqdim by prioritizing the news of nominal sentences. Based on the view of As Suyuty 

(1996) that the aspect of meaning contained in this taqdim is specialization. Putting 

the fragments to God you show that Allah is the only place to return when the time 

comes. It could be that the order is returned to the end of your Lord but this will 

change the existing pragmatics. The purpose of this sentence is istikhshash 

(specialization) to Allah alone. Apart from that, prioritizing khabar has its own beauty 

value which rhymes with the previous verses. Shihab (2002) added that the final sound 

beauty in this verse can also touch every listener. Therefore, prioritizing the news is 

here to guard the verse pragmatics which demand that Muslims face Allah always and 

there is no God but Him. 
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2. Q.S Al-Ghasyiyah verses 25-26 

ا 
 
ْين

 
ل  إ 

ن  اب  إ  ي  مْ إ  ه  اب  س  ا ح 
 
ْين

 
ل ن  ع   إ 

م 
 
ْم. ث  .ه 

Meaning: "Indeed, to Us is their return, then indeed our obligation is to kill them." 

 

Both of these verses have the same syntactic function, the two khabar of these 

two sentences take precedence over the mubtadanya. Ad-Darwisyi mentioned that the 

two khabarnya took precedence as an explanation for the existence of great torment 

(2011, p. 460). In succession this verse has a close relationship. Explain that humans 

will return to God and receive a reward from God. No wonder it was mentioned that 

this was a cause of great torment. God has the power to give any reward to His 

servants according to what they do. An-Nasafi (tt) prioritizes ilaina and aina alaina, it 

aims to strengthen the threat. On the day they return only to Allah, not to others and 

Allah will also count and repay all their actions. The purpose of taqdim here are two, 

namely, ta'lilul adzab akbar (explanation of great torment) and strengthening of 

threats. Al Zamakhsary has another view with the aim of these two sentences, namely 

tasydidul wa'id (reinforcement of promise) (2011). 

 

3. Q.S Al-Insyirah verse 8 

إ  
ْب و 

 
اْرغ

 
ك  ف  

ب 
ى ر 

 
 ل

Meaning: "and only to your God should you hope." 

In this verse there are taqdim for verbal sentences, muta'aliq jar precedes fi'il 

amr and fa'il which are hidden. Daas (1425 H) views this number as prioritizing the 

maful and the verb رغب has a preposition إلى which means hope. Furthermore, the 

sentence here uses the imperative, which clearly means the command. So the 

prgmatik that is aimed at is making God a place to hope and vent all desires that exist 

(Shihab, 2002). This verse also answers the terms of the previous verse which shows 

that the process of human life will not end, then make God for the last day. Besides 

that, the aspect of beauty alone in this verse appears to be in accordance with the 

previous verse. Prioritizing the muta'aliqat jar has an istikhshah goal and also to 

maintain the beauty of the language style. In terms of pragmatics this is an expression 

of imagination, speech that has an influence on the listener. This Qur'anic recitation 

will be a trigger for Muslims to do it. 

 

Conclusion 

Some verses from Juz 30 which reveal the purpose of taqdim muta'aliq jar from 

amil. And also shows that the beauty of the style of the Al-Quran language is able to 

touch every listener. This divine speech becomes a guide for Muslims who have certain 

nuances and goals from each of their utterances. Putting a word or phrase in a 

sentence has big implications for the message in question. Moreover, the principles 

and objectives contained must be conveyed in the translation language well too. From 
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the Al-Quran Juz 30, the purpose or meaning of taqdim muta’aliq jar from amil is 

istikhshash, ta'lilul adzab akbar, tasydidul wa'id. 
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Abstract: Habib Riziq Sihab has received the attention of the media lately because his speech consist ed 

of muliti-interpretation statements through calls for jihad. Riziq's speech, which was moved on the review  

of semiotics, became an interesting topic for research because of its relationship with national polit ical 

reality and dynamism in this polit ical year. The results of this study indicate that Riziq's message indicat ed 

elements of thugs against activists as masterminds of persecution. This persecution case was indicated t o 

prevent polit ical opponents in the presidential election in 2019. Therefore, Riziq called for jihad against 

any persecution related to the presidential election campaign because it was a basic human right to 

support supported presidential. 

 

Keywords: Cases of Persecution, Speech, Semiotic 

 

Introduction 

The political statement from a leader of the Islamic community organization classmate 

Habib Riziq Sihab is interesting to be discussed and studied in political and media 

communication. The speech style of Habib Riziq Sihab, who is hard, firm, and calm in 

nature, is considered by some observers to be intelligent and mature. However, after 

presenting themselves as an assertive figure, fighting evil, and criticizing the 

government, HRS later often sent sentences and terms that attacked Jokowi's 

government, especially after the blasphemy case by Basuki Tjahaja Utama. Not only in 

the mass media, HRS often raises statements at news programs on television. But in 

this study, the object of the study only took Riziq's speech when fighting persecution to 

2019 fence activists in place of president Neno Warisman in Mecca in August 2018. 

According to Paramadina University political communication observer, Hendri Satrio 

revealed that Habib Rizieq Shihab's influence was highly calculated ahead of the 2019 

Presidential Election (Arif, 2018). Therefore, the meaning of jihad called for by Habib 

Riziq to fight persecution is very interesting to analyze semantically and pragmatically 

and to find out the response of the people who are currently busy preparing 

themselves to take part in the democratic election of the presidential election in 2019. 

So, this is very interesting to analyze considering that he is one of the influential 

figures at this time. 

In July 2018 there was a case of persecution of activist Neno Warisman who 

would declare the 2019 fence to replace the president. In this case, the high priest of 

the Islamic Defenders Front Habib Riziq Sihab heard the case and immediately called 
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on all Muslims in Indonesia to fight against persecution of political activists. Departing 

from that, this paper tries to discuss the meaning of semiotics based on the theory of 

Roland Barthes. 

 

Semiotic Analysis 

Semiotics basically studies humanity (things) meaning things (things). Semiotic 

or investigation of symbols forms an important tradition of thought in communication 

theory. Semiotic tradition consists of a set of theoretical theories about how the signs 

present objects, ideas, conditions, situations, feelings, and conditions outside the signs 

themselves (Littlejohn, 2009: 5 3). Etymologically the term semiotics originates and the 

Greek language "semeion" means sign. Semiotics is then defined as the study of the 

signs and ways the signs work. 

Barthes's thinking about myths on the one hand still continues Saussure's 

presumption of the relationship of language and meaning or between markers and 

markers. The semiotics of Saussure tends to say meaning as what is denoted by a 

sign. So the semiotic tradition at the beginning of its appearance tends to stop limited 

to denotative meanings or denotative semiotics. While for Barthes, there is another 

meaning that actually plays on a deeper level, namely at the level of connotation. At 

this level the legacy of Saussure thought was developed by Barthes by dismantling the 

practice of signaling at the level of sign connotation. The connotation for Barthes 

actually denotes something he claims to be a myth, and this myth has a connotation of 

certain ideologies. The scheme of the meaning of the myth by Barthes is described as 

follows: 

1.Penanda 2.Petanda 

3.Tanda 

I. PENANDA 

 

II. PETANDA 

III. TANDA 

Figure 1. Sign map of Roland Barthes 

Source: Roland Barthes (in Storey: 1994: 110) 
 

The connotative sign not only has additional meaning, but also contains both 

parts of the denotative sign that underlies its existence. This addition is Barthes' 

contribution which is very valuable for its perfection of Sausure semiology, which only 

stops at the first layer or at the denotative level. By opening this connotative area of 

understanding, the 'reader' of the text can understand the use of figurative language 

and metaphor which cannot be done at the denotative level (Manneke Budiman, in 

Christomy and Yuwono, 2004: 255). For Barthes, semiotics aims to understand the 

sign system, whatever its substance and limits, so that all existing social phenomena 

can be interpreted as 'signs' or deserve to be regarded as a linguistic circle. 
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Denotation and connotation meanings 

Roland Barthes uses the terms denotation and connotation to show levels of 

meaning. The meaning of denotation is that which shows the literal or explicit meaning 

of words and a phenomenon. The meaning of connotation is the meaning of the 

primary level which is objective that can be given to the symbol of the symbol by 

connecting directly between the symbol and the designated reality or symptom. The 

connotation meaning is cultural meanings that are separate or different from words 

and other forms of communication. (Berger, 1998513 in Barthes; 1994: 474). 

 

 

First Order       Second Order Reality  

   Signs    Culture 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Barthes's Significance Model 

Source: Fiske, introduction to communication studies, 1990: 88. 

 

This picture explains the significance of the first stage is the relationship 

between the signifier and signified in a sign of external reality. Barthes calls it 

denotation, which is the most obvious meaning of the sign. Conotation is a term used 

by Barthes to indicate the significance of the second. This illustrates the interactions 

that occur when a sign meets with the feelings and emotions of the reader and the 

values of the culture. The connotation has subjective or intersubjective meaning. The 

choice of words is sometimes a choice of connotations. In other words denotation is 

what the sign shows against an object, while the connotation is how to describe it. 

Working connotations at a subjective level, so that their presence is not realized.  

 

Results and Discussion 

The important aspect in this study is Barthes' three main points (liguistic 

message, encoded iconic message, and unencoded iconic message) in searching for 

the meaning implied in Habib Riziq's speech against the Persecution which lasts 

approximately 12 minutes revealing some messages as follows: 

 

Table 1. Encoded Iconic Messages 

Sign Old meaning New meaning 

Facial expressions (serious, flat) 

Many people provide information 

Sign of someone's seriousness Serious facial expressions signaled 

that Riziq was actually keeping his 

denotation 
Signifier 
Signifed 

Conotation 

myth 
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to others through their facial 

expressions. Faces that are 

different from each other. Habib 

Riziq has an expressive and firm 

face. This face can convince the 

other person 

emotional mood in order to 

remain calm in public. Riziq is very 

good at hiding his feelings where 

emotions are very safe and 

regulated. Riziq is the type of 

person who always analyzes 

everything. 

Lips, open Lips are one of the 

important elements of facial 

expressions. The closing lip 

describes the upper body's contro l 

function 

Always talk a lot. The open lips indicate that Riziq  is 

very serious in speaking which is 

preceded by a careful thought 

process. 

Imamah and turban Is an artifact  

or objects attached to someone 

who can complete informat ion 

about the character of the person. 

Tools to see identity, and 

means of appearing stylish. 

Imamah and sorban can influence 

the perceptions of others towards 

the wearer of Imamah and sorban 

is Riziq's distinctive identity as 

habib. Imamah and sorban also 

impressed the user as one who 

knew about religion. 

Clothing according to Malcolm 

Barnard (1996) the function of 

clothing is to protect us from 

various situations and conditions 

for example: protect ing us from 

bad weather, insect stings, 

possibly cedra during sports. The 

main function is to hide certain 

parts of our body that cannot be 

shown to others. The function 

above is a general function of 

clothing only 

Clothing can also reveal group 

identity, because in a group 

there must be special clothing 

groups (attributes) so that 

people know that the person is 

part of the group. Abaya 

clothes are identical with Arabs 

who follow the sunnah of the 

Prophet and the Habibs in 

Indonesia. This shows that the 

Habibs always followed the 

sunnah or the things the 

Prophet did like clothes. 

Abaya is a type of clothing that 

shows its use to be part of a 

Habib. 

In his speech Habib Riziq with 

various oramas in Indonesia used 

Abaya to identify with various 

Islamic organizations in Indonesia. 

 

Table 2. Meanings of Speeches by Habib Rizieq Shihab 

Aspect 
Words / sentences / 

artifacts / gestures 
Mean 

Linguistic 

Message 

we agreed Habib Riziq revealed his speech was not for himself and 

came from his sentence, but Riziq gave a speech with 

several Islamic organizations that were visit ing Mecca and 

agreed to fight persecution that occurred in Indonesia 

 uphold justice Habib Riziq advised the state apparatus (Police) to be 

indiscriminate in upholding justice. Everything that is not 

in accordance with government regulations and laws 

should be punished accordingly 

 fight against all forms of 

ignorance 

Injustice referred to by Rizieq here is a persecution 

committed against Neno Warisman and has the right to 

be resisted because of persecution 

 all Muslims Here Rizieq only expresses Muslims because the majority 

of citizens in Indonesia are Islam and Islam does not 

teach about dzalim 
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 maintain the integrity of 

unity and unity of the 

NKRI 

Rizieq still considers that the unity and unity of the 

Unitary Republic of Indonesia is the main foundation for 

Indonesian cit izens and deserves to be obeyed. 

 2019 remains Jokowi or 

2019 to replace the 

President 

Because there are only two presidential candidates in 

2019, Habb Riziq asked the two parties not to doubt t he 

declaration of the candidates during the campaign period. 

Because it is the right of every Indonesian citizen. 

 Concern Rizieq and several Islamic organizations at that time were 

concerned about the case of persecution. Therefore, Riziq  

deeply regretted the incident. 

 Paid thugs What Riziq meant as thugs were individuals who were 

paid to win one of the presidential candidates who would 

compete in 2019 

 Persecution The purpose of the persecution that Riziq said here was 

the prevention of activist Neno Warisman who would 

declare the 2019 fence to replace the president 

 Jihad The meaning of jihad here is not to fight with w eapons.  

But against dzolim with amar ma'ruf not by violence. 

Encoded Icon 

Message 

Imamah and Abaya Imamah and abaya are identical to the clothes of the 

Habibs, Riziq and Habib, who always use Imamah and 

Abaya in meetings and recitations. 

 Hand Embrace Embracing a man's shoulder is a form of compactness 

and solidarity. Here Riziq embraces the two shoulders 

who participated in the speech، this is a form of solidarity 

with Islamic organizations against persecution 

 

Table 3. Habib Riziq Sihab's Linguistic Message 

Object 

Therefore, here is our concern for the emergence of paid thugs who like to carry out persecution against 

Ulama, against figures, against activists, even against these mothers should not be allowed. 

We call upon the holy city of Almukharomah for all people, all nations, all people to unite jihad against 

paid thugs who want to solve people who want to destroy Indonesia who want to destroy peace. 

No Penanda Petanda 

 Persecution: 

Persecution (persecution) is systematic 

treatment or abuse by individuals or groups 

of other individuals or groups, especially 

because of ethnicity, religion or polit ical 

views. In this case it happened in the case  

of persecut ion of polit ical activist Neno 

Warisman by his polit ical opponents who 

supported one of the presidential 

candidates in 2019. 

This sentence reveals that Habib Riziq believed that 

persecution carried out systematically against activist  

Neno Warisman was not spontaneous. 

He believed that the people knew of Neno's arrival in 

the area. 

 

 

 

 

 

 

 

 Jihad: 

The word jihad comes from the word 

"jahada" or "jahdun" ( د  َجهْ  ) which means 

The statement of jihad that was called for in a 

speech against persecution was a jihad against 

individuals who carried out activities that were not in 

accordance with the constitution in Indonesia, 

namely against those who committed persecution o f 
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"business" or "juhdun" (  ُجْهد) which means 

strength. In language, the origin of the 

meaning of jihad is to issue all sincerity, 

strength, and ability on the road believed 

(imitated) that the path is right. 

Neno Warisman. 

 

Table 4. Semiosis Process Speech by Habib Rizieq Shihab 

Sign Old meaning New meaning 

Kami sepakat Agree means agree; consensus; 

agree 

Agreeing on this matter is the overall 

opinion of Islamic organizations in Indonesia 

related to the resistance against individuals 

who persecute activists led by Habib Riziq 

Sihab 

Kita serukan Exclamation means a call, an 

invitation to offer, a warning or a 

prayer 

Habib Riziq's appeal regarding this issue was 

addressed to all people, all nations and all 

the people of Indonesia to fight t hose  w ho 

committed persecution. 

jihad  The word jihad comes from the 

word "jahada" or "jahdun" (  َجْهد) 

which means "business" or "juhdun" 

 which means strength. In (ُجْهد  )

language، the origin of the meaning 

of jihad is to issue all sincerity، 

strength، and ability on the road 

believed (imitated) that the path is 

right. 

The statement of jihad that was called for in 

a speech against persecution was a jihad 

against individuals who carried out activit ies 

that were not in accordance with the 

constitution in Indonesia، namely against 

those who committed persecution o f Neno 

Warisman. 

 

Conclusion 

Based on the description above, there are 4 important points in the verbal 

communication in the speech text in the case of the persecution of political activist 

Neno Warisman in which the important points are emphasized in the nonverbal 

communication (gestures and facial expressions) used by Habib Riziq Sihab. So that it 

can be seen that there is a sense of disappointment, anger, and concern implied by 

verbal and nonverbal communication Habib Riziq Sihab. 
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Abstract: Higher Education institutions are expected to support and facilitate the development of 

competitive citizens ready to live and work successfully in a knowledge-based society and in an 
increasingly complex world, an FL course curriculum can have an emphasis on learning how  to solve 

problems, coupled with the learning of an FL itself. It should integrate the development of the most 
important skills of the 21st century – higher-order thinking, problem-solving, self-directed learning, 

communication skills and collaboration with the ability to demonstrate these skills when using an FL. PBL is 
a unique approach that allows to achieve this and therefore needs to be more widely implemented in t he  

field of FL education in HE. PBL in FL education leads to a meaningful and authentic communication 
central to the learning process and allows students to move from reproductive to creative and meaningfu l 

FL use, which undoubtedly increases motivation. Being similar to such successful approaches as CLT  and 
CLIL, PBL involves in learning an FL by using it in authentic learning situations of solving real life 

problems, rather than being involved in practicing an FL that is less likely laden with meaning. It grants 
the learners flexibility to choose from linguistic resources that they deem relevant and purposeful for 

learning rather than from those offered by an educator. Putting learners into a different position in the 
learning process with the opportunity to achieve novel insights may also boost self-confidence of learne rs 

and make FL learning an exciting activity. Moreover, PBL empowers students to succeed in contexts where 
they are required to act as a team and solve problems in an FL, which will undoubtedly be required in 

their future life and work situations.  
 

Keyword : Revitalizing, Foreign Language Learning , PBL 

 

Introduction 

Though change is constant in our lives, the world seems to be moving quicker than 

usual. It is evident that life is becoming more complex and unpredictable and we are 

learning in times of rapid and even chaotic changes. The changes are mostly driven by 

an increasingly complex society, new workplace demands, the demands of new 

generational cohorts of students, exponential growth of information and quick 

technological progress. The most important tendencies in education to be mentioned 

are related to moving from individual to collaborative learning, from passive to active 

learning, from broadcast-oriented to discussion-oriented education, from approaching 

learners as consumers of knowledge to viewing them as producers thereof, from 

switching from virtual learning environments with dominating broadcast, teacher-

centered view to learner-centered environments, from the content offered by 

educators to the content created by learners themselves, switching from the focus on 

teaching, outcomes, content and transmission to the focus on learning, experience and 

process, from control to creativity, fromexcessive standardization to rich and engaging 

educational environments. All of the aforementioned tendencies can be viewed through 

problem-based learning (PBL) environments, which serve the main purpose – “a 

learningcentered environment” (Bueno et al., 2015, p. 213). 

In order to improve the overall teaching and learning quality, a considerable 

number of educational innovations have emerged; however, as stated by Jonassen 
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(2011), PBL “is the most significant curricular innovation in the history of education” 

(p. 153). In higher education (HE), as stated by Savin-Baden (2000), PBL “is 

something to get excited about, it is an approach that does matter, because through 

its implementation it is possible to provide many rich and innovative opportunities, 

which help improve student learning” (p. 5).  

PBL is an approach to make students learn in complexity with no direct answers 

or portions of information prepared by educators. The traditional lecture based 

educational approach is criticized for “suppressing student learning motivation and 

subjectivity, overemphasizing knowledge retention, ignoring skill development” (Li, 

2013, p. xi). Conversely, PBL is claimed to increase students’ motivation and cultivating 

their soft skills by additionally representing a new way of perceiving knowledge and 

learning (Li, 2013). “Instead of an instructor-centered, content-oriented, 

decontextualized teaching and learning mode, PBL uses student-led, problem-driven, 

problem-solving, and contextualized learning approach to prepare students for real 

world challenges” (Cho et al., 2015, p. 75).  

Traditionally, the focus of instructions is on subject content acquisition; however, 

focusing only on it does not develop learners into good problem solvers ready to cope 

with the challenges of today’s world. PBL additionally aims at helping students to 

develop the most important 21st century skills - problem-solving, self-directed learning, 

and collaboration, while traditional instructions are ineffective for this (Cho et al., 

2015). Thus, it is an approach that allows students to become qualitatively different 

persons. 

 In Arabiceducation, there are many fundamental questions unanswered, such 

as: Is explicit language instruction more efficient than an implicit one when learners 

simply absorb language through meaningful activities? What does it take to ensure that 

ARABIClearning is successful? Which approach, method, procedure ortechnique is the 

one and serves learner’s needs? As stated by an legend Harmer (2015a), “it would be 

extremely useful if we could simply read some research and know, as a result of  it, 

how to teach and what methods would be most useful” (p. 41). Unfortunately, 

questions of the kind tend to be controversial and fail to provide direct answers. To 

quote Richards and Renandya (2002), “research into second language acquisition and 

pedagogy almost always yields findings that are subject to interpretation rather than 

giving conclusive evidence” (p. 11).  

Accordingly, when research provides different accounts of learning success, there 

are two possible ways for practitioners: either persisting teaching in the same way as 

before or trying something new (Harmer, 2015a). The first option should be rejected 

because “that would be unfair, not only on the students, who might not always 

respond to ‘as before’ teaching, but also on the teachers themselves, who benefit 

hugely from constant questioning and investigation about what they do” (Harmer, 

2015a, p. 41).  

The second option is worth taking because PBL may be used as an innovative 

approach (Anthony, 2010; Boothe & Vaughn, 2011; Perumal, 2015) in HE, including 
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Arabiclearning. For HE, researchers and educators highlight the importance of 

cultivating critical thinking and problem-solving skills, which are the most important 

competencies for students to be successful in their studies, future lives and careers. 

Both competencies are overlapping because they always come together. Critical 

thinking is necessary in the situations in which we need to solve problems, make 

decisions and decide in a reasonable way what to believe or what to do. Advance of 

such skills can contribute to making learners to be able to “evaluate the arguments of 

others and their own, resolve conArabicicts, and come to well-reasoned resolutions to 

complex problems” and be capable of “building responsible citizens” (Allegretti & 

Frederick, as cited in Behar-Horenstein & Niu, 2011, p. 25).  

Vdovina (2013) points out that, if sufficiently developed, critical thinking can 

provide students with a more skilful way of communication, acquisition of new 

knowledge, and dealing with attitudes, ideas and beliefs, where language plays an 

important role. It is even indicated that instructional approaches should change from 

what to think into how to think (Behar-Horenstein & Niu, 2011; Bueno et al., 2015), 

and problem-solving is expected to be incorporated in every curriculum (Cho et al., 

2015; Foshay & Kirkley, 2003; Jonassen, 2011).  

Indeed, the debate on whether thecritical thinking skill can be improved in 

education still continues; however, there has already been a large amount ofevidence 

accumulated to prove that the ability to think effectively can be improved when a 

thinking skill instructionis introduced in the course (Halpern, 2014). PBL ensures the 

move from focusing on facts and rote learning (the lowest cognitive level) to learning 

how to solve problems, which is not divorced from higher-order thinking. 

 

PBL for Arabic Education 

Characteristics of PBL 

The idea of teaching and learning in problem-based context is not new. Dating 

back to the 1960s with McMaster University adopting PBL in medical education, this 

approach is still very popular in various disciplines integrated within a conventional 

curriculum or applied in the whole curriculum. In general, as Coffin (2014) points out, 

“PBL is viewed and understood at two levels, as a pedagogical approach and an 

educational strategy” (p. 18). Savin-Baden (2000) supports the view that PBL “is not 

just a different method or style of teaching. Instead it is a different philosophical 

approach to the whole notion of teaching and learning” (p.13). As explained by Li 

(2013), PBL “represents an alternative way of learning and knowing” and “a radical 

conceptual change in learning and knowledge for organizational members at the 

university” (p. 170). As stated by Coffin (2014), “the definition of PBL is now 

broadening, and it is now viewed as a philosophy and a set of learning principles rather 

than as only one of the instructional approaches to active learning” (p. 8). Hence, this 

approach is to be considered as a method that represents a real conceptual change in 

education. Researchers have come up with various definitions of PBL. As defined by 

Savery, “it is an instructional (and curricular) learner-centered approach that empowers 
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learners to conduct research, integrate theory and practice, and apply knowledge and 

skills to develop a viable solution to a defined problem” (as cited in Walker et al., 2015, 

p. 5). 

Torp and Sage (as cited in Foo, 2013) describe PBL “as a focused, experiential 

learning organized around the investigation and resolution of messy, real-world 

problems” (p. 9). Hmelo-Silver (as cited in Foo, 2013) define PBL “as an instructional 

method in which students learn through facilitated problem-solving focused on a 

complexproblem that does not have a single correct answer” (p. 9). The central idea of 

PBL is that students learn in teams in the context of authentic problems. In addition, 

researchers (Coffin, 2014; Savin-Baden, 2000; Foo, 2013) note that the role of a tutor 

or an instructor changes into a facilitator of students’ learning, students  have to 

become selfdirectedand self-regulated in the process of learning and there is a change 

in focus from staff outcomes of learningassessment to student self- and peer 

assessment. Also, the main idea of PBL is “that students would learn better ifthey were 

engaged in real-life problem solving” (Halpern, 2014, p. 454). Researchers have tried 

to define and characterize a variety of PBL models using diverse sets of variables. 

Inessence, pure PBL has two distinct characteristics: 1) no lectures or similar forms of 

knowledge transmission, and 2) learners are required to solve ill-structured problems 

that are the start of PBL (Cho et al., 2015). For instance, Hmelo-Silver (as cited in Cho 

et al., 2015) offers three PBL instructional approaches in terms of their format andtools 

used – PBL, anchored instruction, and problem-based science.  

Harden and Davis (as cited in Cho et al., 2015) offer the categorization of a set 

of 11 steps (or levels) of PBL model. Barrows (as cited in Cho et al., 2015) states that 

self-directedness and problem structuredness are two fundamental variables of PBL 

shaping the format of its implementation.  

Based on the two-dimensional spectrum of these variables, Hung (as cited in Cho 

et al., 2015) states that PBL is “a range of different approaches from pure PBL to 

lectures with problem-solving activities” (p. 350), which gives a very broad definition of 

PBL. In Barrows’ (as cited in Hung, 2011, p. 534) taxonomy, using these two variables, 

PBL is classified into six categories: 1) pure PBL, 2) hybrid PBL, 3) anchored 

instruction, 4) project-based learning, 5) case-based learning, and 6) lecture-based 

with problem-solving activities. The highest level of selfdirectedness is in the case of 

pure PBL and the lowest one is during lecture-based PBL with problem- solving 

activities. Problems appear in the continuum from well-structured for lecture-based PBL 

with problem- solving activities to ill-structured for pure PBL.  

On the other hand, Jonassen (2011a) supports the view that learning to solve 

problems is problem-solving learning and gives a narrower definition of PBL as only “an 

instructional strategy begun in medical schools” (p.xx), which only can be part of 

problem-solving learning. Savin-Baden (2000, p. 5) states that it “is not just a 

straightforward method of solving problems” and therefore cannot be reduced to the 

single idea of problemcenteredness, and everything that involves problem-solving 
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cannot be counted as PBL. Different definitions andunderstandings of PBL indicate the 

fact that it ranges from pure PBL to various models of it.  

In terms of structuredness, problems are put into the continuum between well-

structured and ill-structured ones, this being the most common classification 

(Jonassen, 2011). Well-structured problems are the ones that are most common in 

formal education and are typically found at the end of a textbook chapter and in 

examinations; they contain all the information needed to solve them, they require the 

application of a limited number of rules and principles organized in either predictive or 

prescriptive way, they possess correct and convergent answers and preferred,  

prescribed solution processes (Wood, as cited in Jonassen, 2011). In PBL, according to 

Hung et al. (2008), learning should be driven by authentic and ill-structured problems, 

the main characteristics of which being the fact that they resemble problems 

encountered in everyday life and work, with one or more problem elements unknown. 

They are not self-contained or multidisciplinary in nature, they have multiple solutions 

or no solution at all (Jonassen, 2011). Jonassen and Hung (2008) specify that 

problems should be ill-structured but with a moderate degree of structuredness, 

complex to a degree that motivates and engages students’ interests, adapted to 

solvers’ prior knowledge, cognitive development and readiness, authentic and related 

to students’ future or potential workplaces. It follows that very complex and well-

structured problems are not appropriate for successful application of PBL. 

 

Why PBL Is a Relevant Approach for Learning Arabic  in Higher Education 

As stated above, in the Arabic education there is no direct answer to the question 

as to which approach, method, procedure or technique guarantees the greatest 

learning achievement. According to Harmer (2015a), language teachers are still like 

hamsters on a tread wheel, watching the view from it that is always changing and 

continuously searching for answers how languages could be learnt and how language 

teachers can best support learners. Similarly, Heine (2010) claims that “in Arabic 

teaching, the ideal teaching method remains the holy grail of research” (p. 189). 

Accordingly, language educators should be constantly looking for ways to facilitate 

languagelearning since constant search for new ideas “keeps us going, stimulating our 

curiosity and it is curiosity and research which are the lifeblood of the engaged and 

engaging teachers” (Harmer, 2015a, p. 7). Probably the most important condition for 

language learning to succeed is abundant opportunity to engage inmeaningful 

communication in the target language (Belcher, 1999; Harmer, 2015a). However, 

comprehensible input or access to the “ARABIC“ is most effectively provided by 

exposure to authentic texts, examples of genuinely communicative language use, 

rather than materials created solely for pedagogical purposes (such as the traditional 

language drills, fill-in-the-blank exercises, and invented dialogues still found in many 

language textbooks)”(Belcher, 1999, p. 254).  

Larrson (2001) claims that teaching an Arabic may be criticized for being 

superficial when students are seen as passive receptors of information and when the 
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purpose for learning at the time, they learn becomes obscure. In such cases, students 

lack motivation and are not active learners. For instance, “students, instead of 

acquiring a sense of when and how to use which vocabulary, learn all the words they 

will need for the exam next week and then promptly forget them” (Larsson, 2001, p. 

3). According to Allen et al. (as cited in Boothe & Vaughn,2011), “the combination of 

lectures and assigned textbook readings seems to reinforce students' perception of 

many content areas as a static collection of incontrovertible facts with little relevance 

to their daily lives” (p. 329). Working in a PBL setting and encountering the material 

that is deeply rooted in the context of actual problems instead of just being provided 

with much material for the sake of simply using an Arabic, may encourage students to 

get engaged in the process of learning. PBL learning environments are live, engaging 

learners in “discussion, debate, and controversy, and in which intellectual curiosity is 

the driving force for student learning” (Allen et al., as cited in Boothe & Vaughn, 2011, 

p. 329). Therefore, Arabic education requires its revitalization with the introduction of 

PBL, in which learners may learn how to think critically, be transformed into active 

constructors of knowledge, with selection of meaningful material, interaction with each 

other, solution of real-life problems, by giving up old textbooks and developing a 

deeper approach to learning. 

Learning Arabics is very different from learning other subjects because language 

is like a tool of communication. There is no emphasis on acquiring certain knowledge 

like, for example, in social sciences or engineering, where this often becomes the 

reason to use traditional teaching based on lectures. In general, while learning Arabics, 

there is an emphasis on skills, such as listening, reading, writing and speaking in an 

Arabic. It can be supplemented with the development of additional skills, in particular 

problem-solving, collaboration and self-directedness.  

The subject knowledge acquisition can be replaced with problem solving using 

the target language. Many second language acquisition theories ignore the social 

nature of learning (Zhao, 2013) and thus contradict the ideas of contemporary 

constructivist inspired learning theories. Although the social nature of language use has 

been widely acknowledged, language learning has been mostly treated as an individual 

process, in which the learner internalizes input from the outside world with language 

teachers facilitating learners by providing comprehensible input and giving 

opportunities for them to practice (Hymes, as cited in Zhao 2013). However, language 

is a social activity and therefore a social approach to learning is needed. The theory of 

learning as a legitimate peripheral participation should be taken into account when 

learning Arabics; learners cannot be treated as “independent information processing 

machines rather than social beings” (Zhao, 2013, p. 45). 

 In terms of such a new framework, language learning occurs “in the co-

participation of the learners and expert users of the target language. Knowledge is not 

transmitted or discovered from an outside source but constructed by the learner in an 

improvised fashion while directly participating in productive activities of the 

community” (Zhao, 2013, p. 45). In this way, teaching is not to provide input but to 
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engage learners in such an educational environment that allows learners to interact 

with eachother and the environment. As confirmed by Harmer (2015a), learners tend 

to learn better when they interact. In thisview, PBL learning environments are the ones 

that call for social interaction and communication where learners learn from each 

other. Relying on social aspects constructivism deals, when learners construct 

knowledge within a community, better motivation and greater confidence are usually 

demonstrated. 

In the 1970s and early 1980s, a communicative approach in the area of 

Arabicteaching was introduced. It considers interaction among learners as both the 

means and the goal of the learning process. It also gave rise to such a popular 

approach as content and language integrated learning (CLIL), which is increasingly 

replacing traditional language teaching all over the world. It is also called content-

based teaching; however, according to Cenoz (2015), these two mediums of 

instruction show no differences, the main underlying idea behind the usage of an 

Arabicas the medium of instruction and communication for content subjects. Thus, it is 

not the linguistic structure in the centre but its communicative use in authentic learning 

situations for mastering the content. When evaluating whether contentbased language 

teaching works, “various results suggest a high rate of achievement” (Harmer, 2015a, 

p. 7), which means that learners are successful both in subject-matter learning and 

language acquisition. It can be assumed that students can also be successful in 

learning how to solve problems along with learning an Arabic; then an Arabiccourse 

can have a twofold goal. In addition, both PBL and communicative language teaching 

share similar outcomes; however, communicative language teaching may be rendered 

meaningless if learners are involved in communication that isnot relevant to them, just 

for the sake of using an Arabic. In contrast, PBL problems can provide a purpose 

formeaningful communication. 

Moreover, the underlying idea of communicative language teaching (CLT) is that 

“language learning would takecare of itself” (Allwright, as cited in Harmer, 2015b). 

However, as suggested by Harmer (2015a), emphasis on activity and engagement of 

learners in communicative tasks does not make the magic work every time. Although 

this is a very promising approach that freed up practice, downgraded explicit language 

teaching (taking the details of the Arabicand studying them) and enabled learners to 

interact with each other instead of concentrating on pattern 

practice, it does not provide all the answers because of leaving some learners 

with more cognitive needs Arabicoundering (Harmer, 2015b). It means that at least 

some minimal language noticing inititiated by a language educator isnecessary for 

language learning to succeed. As Harmer (2015a) believes, “students will better 

understand and learn things if they pay attention to those things and focus on them” 

(p. 52). On the other hand, Krashen (as cited in Harmer, 2015a) was one of those 

linguists who believed that for language acquisition to be successful it is enough to 

expose learners to abundant comprehensible input in a relaxed setting. The 

question whether language learningshould be explicit or implicit still remains 



 
 

 

 
﴿385﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

controversial in an Arabicteaching area and it is accompanied by “a fairlyconvincing 

consensus that having students focus explicitly on language forms will help them learn” 

(Harmer, 2015a, p. 43). With a comprehensible input ensuring progress of learners, 

“students may reach a point from which they failto see further progress on some 

features of second language unless they also have access to guided instruction” 

 

How to Implement PBL in Arabic Language Education 

Researchers (Boud, as cited in Coffin, 2014; Savin-Baden, 2000) admit that PBL 

is very Arabicexible and can have various combinations of design variables depending 

on the discipline where it is implemented. Therefore, Arabiceducators may think of 

various ways to implement and make it Arabiclearning-specific, though its 

implementation isalso related to additional considerations of what interventions are 

necessary in terms of Arabicuse and development, which, undoubtedly, makes the task 

even more complicated. The process of PBL implementation in Arabiceducation has 

been described by Anthony (2010, pp. 14-17), who applied it to English for Specific 

Purposes. First, students were assigned to small working groups. The learning process 

started with the presentation of a problem, which was discussed with a facilitator to 

get additional information. Then, students did research for additional information. After 

a couple of days, they gathered to share what they had learnt, reconsider their 

assumptions and generate new ones in light of their newly gained knowledge. 

Whiteboards/ Arabicipcharts could be used to record arising ideas, and externalize 

different aspects of the problems. They are used as a systematic approach to problem-

solving to support students’ planning and identifying what needs to be added or 

removed later. Also, a FILA table (a grid used in the process of analyzing problems; 

Facts, Ideas, Learning Outcomes/Issues and Actions) can be used for the discussion of 

the problem and as a forum for students to coconstruct knowledge. When the problem 

is started to be discussed with a raw understanding, students activate their prior 

knowledge which prepares them for learning. Later they are asked to explain and 

justify their solutions/ assumptions to other members and listen to arguments provided 

by other members. This process is devised to clarify and revise one’s opinion. Finally, 

learners report to fellow students what they have learnt and what solutions have been 

found. 

The process of implementation of PBL in the English language course has also 

been explained in detail by Mathews-Aydinli (2007, pp. 1-5), who divides it into 

processes for students and roles that language educators need to take on. According 

to the author, the processes for students comprise:  

 

1) Meeting the 

problem 2) 

Exploring knowns 

and 

1) Meeting the 

problem 2) 

Exploring knowns 

and 

1) Meeting the 

problem 2) 

Exploring knowns 

and 

1) Meeting the 

problem 2) 

Exploring knowns 

and 

Processes for students in PBL (adapted from Mathews-Aydinli, 2007). 
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The author divides teachers’ roles into 5 stages: 1) preteach, 2) introduce  

problem and vocabulary, 3) group students, provide resources, 4) observe and 

support, and 5) follow up and assess progress. During the first stage, the author 

explains that it is important to make sure that students understand the benefits and 

goals of PBL for language learning. Also, he invites to emphasize the importance of 

using English in the activities. During the second stage when students meet the 

problem, the role of teachers is to introduce students to the problem by using videos, 

texts and vocabulary related to the problem. Students should be asked about the 

previous personal experience with the problem and can be provided with prereading 

exercises on it. During the process of the exploring knowns and unknows, the third 

stage comprises the following roles: making sure that students understand the 

problem, emphasizing that there is no single answer or solution, and that they need to 

identify the most viable solution and be prepared to explain why they chose it; giving 

students access to various resources; grouping into groups of students with different 

language backgrounds and proficiency levels.  

When students generate possible solutions, consider consequences and choose 

the most viable solutions, the fourth stage for teachers includes: observing students 

and providing support as needed without attempting to direct their efforts or control 

their activity to solve the problem; observing, taking notes, and providing feedback on 

students’ participation and on the language used during the activity.  

The fifth stage includes: provision of opportunities to present and share the 

results of their work; provision of follow-up activities based on teachers’ observations 

(e.g., form-focused instruction on grammar, pronunciation, or pragmatic issues) and 

assessment of students’ participation and success in the activity. In this 

implementation procedure, Mathews-Aydinli includes both steps required for the 

facilitation of learning by using PBL and activities concerning Arabiclearning. The 

author highlights the fact that language proficiency development is not only based on 

implicit language learning (only using the language in the process) but also on 

deliberate steps to monitor language development in the process. Also, assigning 

students to the groups of learners with different language background and proficiency 

levels is most important as they could learn from each other. Of course, this procedure 

does not represent a single recipe for the implementation of PBL in Arabiceducation; 

however, it can serve as a basis for starters.  

Summing up the ideas on how to implement PBL in learning Arabics, the 

following steps should be considered: 1)present learners assigned to groups with a 

problem or allow them to choose/ find a problem individually, 2) allow time for an 

individual study in various resources; 3) organize team work, hold discussions in order 

to share and revise the problem, generate possible solutions and 4) ask learners to 

come up with a generalized opinion what theyhave learnt and present solutions. All 

these steps can be supplemented by various procedures devised to monitor a support 

Arabicdevelopment. 
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PBL cannot be successful without technology-enhanced learning environments. 

As stated by Donnelly (as cited inTan & Goh, 2013), “there is concurrence in the 

literature that digital technologies may support and extend welldesigned learning 

activities, particularly in terms of improving student motivation and engagement with 

tasks”(p.18). A great variety of technologies may support learning, engage students in 

the construction of a meaning bothpersonally and socially as well as allow quicker 

communication and learning. 

 

Conclusion 

Since HE institutions are expected to support and facilitate the development of 

competitive citizens ready to live and work successfully in a knowledge-based society 

and in an increasingly complex world, an Arabiccourse curriculum can have an 

emphasis on learning how to solve problems, coupled with the learning of an 

Arabicitself. It should integrate the development of the most important skills of the 

21st century – higher-order thinking, problem-solving, self-directed learning, 

communication skills and collaboration with the ability to demonstrate these skills when 

using an Arabic. PBL is a unique approach that allows to achieve this and therefore 

needs to be more widely implemented in the field of Arabiceducation in HE. PBL in 

ARABICeducation leads to a meaningful and authentic communication central to the 

learning process and allows students to move from reproductive to creative and 

meaningful Arabicuse, which undoubtedly increases motivation. Being similar to such 

successful approaches as CLT and CLIL, PBL involves in learning an Arabicby using it in 

authentic learning situations of solving real life problems, rather than being involved in 

practicing an Arabicthat is less likely laden with meaning. It grants the learners 

Arabicexibility to choose from linguistic resources that they deem relevant and 

purposeful for learning rather than from those offered by an educator. Putting learners 

into a different position in the learning process with the opportunity to achieve novel 

insights may also boost self-confidence of learners and make Arabiclearning an exciting 

activity. Moreover, PBL empowers students to succeed in contexts where they are 

required to act as a team and solve problems in an Arabic, which will undoubtedly be 

required in their future life and work situations.  
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Abstract: Writing skills are very important in learning Arabic. But in fact the ability of grade VIII SMP 

Manggala in writ ing Arabic is still low. Lack of interest and the existence of the difficulties students in 

writing plus difference educational background being the dominant cause. Thus researchers apply a whole  

language approach to help students, especially in writing simple sentences. The purpose of this research is 

to know the ability of students in writing before and after being given the treatment by applying the 

whole-language approach. The method in this research was quasi experimental study methods with 

quantitative research and design approach of non-equivalent control group. The sample in this study i.e . ,  

class VIII as A class VIII class B and experiments as a control class. Researchers concluded that there is a 

significant difference between writ ing skills in the experimental and control classes. The average value  o f 

experimental class of pretest 47.00 while 48.40 control class. The average value of experimental class 

posttest of 77.00 while 60.00 control class. Based on the results of the calculation of statistics Mann 

Whitney, significance value obtained is 0.000. Because the value is less than the significance level i.e. 

value of 0.05 then Ho denied and Ha received so that it can be concluded that there is a difference 

between a conventional method of learning with learning to use the whole approach language skills 

against students in writing simple sentences. 

 

Keywords: Whole-Language Approach, writing skills, simple sentences 

 

Introduction 

The Arabic language has an important role for Muslims. This is because Al-Quran 

and Al-Hadith which is a guideline of life of Muslims in worship are written in Arabic. 

Based on this, then Arabic cannot be separated from the Muslims. Because to 

understand Islam in kaffah required a mastery of the Arabic language as a whole. The 

importance of this Arabic, described by Al-Khully (1989:19-20); 

 مية اللغة العربية إلى السباب اآلتية:هع أرجوت

 الكريم.ى نزل بها القرآن لعربية هي اللغة الت. إن اللغة االكريم لغة القرآن .1

 ية.أن يؤديها بالعرب لصالة عليهيريد أن يؤدى ا كل مسلم لغة الصالة. إن .2

ة لغهي ال لمهللا عليه وسم صلى الكري يث الرسول ريف. إن لغة أحادلغة الحديث الش .3

 عربيةلا

ريع بفضل مالديهم صاديا بشكل سمون اقتاملكانة االقتصادية للعرب. إن العرب اآلن ين .4

 نية.ثراوث نفطية ومعد من

ولة العربية ي اثنتين وعشرين دلغة أولى فربية مستخدمة كعة. إن العدد متكلمى العربي .5

 .يةإلسالملدول اكثير من ام كلغة ثانية في وتستخد
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Indonesia is the country that the majority of the inhabitants are Muslim. 

Therefore, many of the formal and non-formal institutions that give attention to Arabic 

by way of studying it. An example is schools, many schools in Indonesia which renders 

the Arabic language as a subject in class. 

There are three purposes of Arabic language instruction program one of them 

develop the ability to communicate in the Arabic language, whether oral or written. 

Writing activities became a part of literacy needs to be aligned with other literacy 

section. As for the fact proved that the less writing activities once performed by 

students. This is supported by the results of the study show that the activity of writing 

is an activity that at least done compared to the activity of listening, speaking and 

reading. 

Arabic writing activities for junior high school (SMP) is still low. This is because 

students tend to have not been able to convey his ideas and thoughts in the form of 

writing Arabic rule rules plus a very complicated. 

One of the factors lacking the success of education in junior high schools is that 

there are still many Arabic language teachers who still use the communicative 

approach so that the methods used in learning are monotonous, namely using lectures 

and assignments. As a result of the selection of methods used by the teacher has not 

changed, the results of language learning have not been able to increase optimally. 

Teachers need to make changes in the selection of learning methods. 

Of the issues presented above, the need to look for the solution of the problems 

with implementing new strategies in learning that engages students actively. Not just a 

talk that had done in learning. One of them, namely the teacher can implement an 

approach in learning, one of these approaches teachers can implement the whole 

language approach in teaching and learning. 

Susanti (2012) explains that whole language approach is an approach to 

language learning that serves language learning as a whole or not fragmentary. 

Through this approach the expected capabilities and skills of learners in speaking, 

listening, reading and writing can be continuously evolved operationally and thorough. 

The above strategy can be understood that the process of learning the language with 

whole language approach was collaboration between learners and teachers really co-

exist. 

Departing from the above problems, the researchers moved to impose one 

approach in language learning, namely whole language approach towards learning 

Arabic at the SMP Manggala. Because the school is a school-based Islam where there 

are few religious subjects one of the Arabic languages. 

For the creation of learning the Arabic language that are conducive and effective 

as well as a satisfactory learning results. Then the researchers feel it is important to be 

examined. Because if it is examined, it will be an effort in improving the quality of 

learning Arabic and became a major breakthrough as effective learning methods. As 

well as learning outcomes students will increase as a conducive learning. But 

conversely, if not scrutinized so methods used just that alone and in the absence of 
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new methods will not cause an increase in the quality of learning Arabic. So is 

impacting results to learn Arabic that is less satisfactory. 

 

Methods 

Research methods used in this research was quasi experiment method with the 

quantitative approach. Researchers using quasi experiment method because this study 

uses two variables. According to Sukmadinata (2012, hlm. 2012) says that "quasi 

experimental research is to measure the influence of one or several variables against 

other variables". As for the research design used is the nonequivalent control group 

design. In this study population used i.e. class VIII with sample used namely class VIII 

A and VIII B SMP Manggala Bandung. Class VIII A as class experiments while the class 

VIII B as a class control. 

 

Results and Discussion 

The results of the study were obtained from the data collected by researchers, 

namely the results of the pretest and posttest from the experimental class and the 

control class. While the discussion was the exposure of the results of the data 

obtained. Following are the results and discussion in this study: 

In this study the results of the study were obtained from the pretest and posttest 

conducted in the experimental class and the control class. Pretest was carried out 

before the whole language approach was applied, while the posttest was carried out 

after the whole language approach was applied. The below is a calculation of the 

pretest and posttest of the control and experimental classes: 

Pretest was conducted in both classes, namely the control and experimental classes 

to determine the students' initial writing ability before being given treatments. The 

results of the pretest control and experimental classes are shown in the table below: 

Table 4.1 

Description of results of the pretest of the control class and the experimental class 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Pretest. 

Control 
25 50.00 20.00 70.00 48.4000 13.44123 180.667 

Valid N 

(listwise) 
25 

      

 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Variance 

Pretest 

experime

nt 

25 50.00 30.00 80.00 
47.000

0 
15.81139 250.000 

Valid N 

(listwise) 
25 
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Based on table 4.1 above, it can be seen that the average value of the control class 

pretest is 48.40 with a minimum value of 20 and a maximum value of 70. And the 

standard deviation is 13.44. While the average value of the experimental class pretest 

is equal to 47 with a minimum value of 30 and a maximum value of 80. And the 

standard deviation is equal to 15.81. 

Based on the above, it can be explained that the average value of the control and 

experimental classes which are equal to 48.40 and 47 do not meet the KKM value of 

65.00. The pretest value of the two classes is small, this is due to the lack of ability of 

VIIIA and VIIIB students in writing Arabic. The lack of writing skills is due to students 

lack of training, lack of understanding how to arrange letters into words, words 

become sentences, and lack of vocabulary vocabulary. Though the understanding of 

composing words and words is very important in writing. This is in accordance with the 

opinion of Fauzan (2011, hlm. 209) which explains that "writing ability is judged from 

several aspects including clarity and wealth of ideas, qawa`id (sentence patterns), 

spelling and punctuation, khat and wealth mufradat". If one of these aspects is not 

fulfilled, the writing skills obtained by students are not maximal. 

In addition, students also pay less attention when the Arabic language learning 

process takes place. This is due to the lack of variety of learning methods used when 

teaching and learning. So that students become bored quickly and pay less attention. 

Plus the assumption of students who are wrong about learning Arabic is difficult to 

make students' knowledge and abilities less developed. So that caused the students' 

knowledge to be a little. Learning media is very important in learning, this is in line 

with the expression Sudjana (2005, hlm. 2) that the media can attract students' 

attention in arousing learning motivation, seen in the learning process students pay 

more attention to the material delivered through learning media. 

After doing a pretest, then researchers conduct treatment in class experiments with 

applying whole language approach. While in the class control is not applied to whole 

language approach. After the treatment given, subsequent researchers give posttest 

control and class in class experiments. The results of the control class and class 

posttest experiments seen in the table below: 

Table 4.2 

A description of the results of the control and the experimental class posttest 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Variance 

posttest.kontrol 25 45.00 35.00 80.00 
60.000

0 
11.81454 139.583 

Valid N 

(listwise) 
25 
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Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Variance 

posttest.eksperi

men 
25 30.00 60.00 90.00 

77.000

0 
8.29156 68.750 

Valid N 

(listwise) 
25 

      

 

Based on the data in table 4.2 above, it can be seen that the posttest value of the 

control class is 60.00 with a minimum value of 35.00 and a maximum value of 80.00 

and a standard deviation value of 11.81. While the average value of the experimental 

class posttest is equal to 77.00 with a minimum value of 60.00 and a maximum value 

of 90.00 and the standard value of the deviation is 8.29. 

Based on the above, it can be explained that the average value of the posttest in 

the control and economics classes is 60.00 and 77. This proves that students' ability in 

writing increases. Likewise, in the experimental class, which shows that the average 

value of the experimental class posttest increases compared to the previous pretest 

value of 47. 

Based on the data above, it can be seen that the posttest average values of the 

two classes have increased. The difference in the pretest and posttest scores in the 

control class was 11.6 with the mean scores of the pretest and posttest being 48.40 

and 60 respectively while the difference in the pretest and posttest scores in the 

experimental class was 30 with the average pretest and posttest scores. each 

amounting to 47 and 77 Comparison of differences between the two classes shows 

that students' ability in writing has increased compared to before. 

The increase in the average value of the pretest to posttest shows that students' 

writing ability is initially less to be increased. This is due to the application of the whole 

language approach in the experimental class. The whole language approach was used 

in the experimental class because the pretest value was smaller than the control class. 

So to help overcome the problems in the experimental class researchers applied a 

whole language approach to help overcome the ability to write essays on student 

descriptions. 

After getting the data from the pretest and posttest carried out before, then the 

researchers then processed the data. The data must be normal and homogeneous. 

After the data is declared normal and homogeneous. Then the researchers calculated 

the t-Test. Hypothesis testing is calculated using IBM SPSS Statistics version 22 

software, from the calculation it is obtained that the hypothesis test which if significant 

(2-tailed) is smaller than the value of a = 0.05 then Ha is accepted and Ho is rejected. 

Whereas if significant (2-tailed) is greater than the value of a = 0.05 then Ho is 

accepted and Ha is rejected. Based on the calculation of the t-test with a significant (2-
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tailed) of 0,000 it can be concluded that the significant (2-tailed) is smaller than the 

value of a = 0.05 then Ha is accepted and Ho is rejected. 

To find out whether the whole language approach gives a difference or not to the 

ability of students to write Arabic, then the researchers calculate the N-gain. N-Gain 

value is obtained if the student has done the previous pretest and posttest. N-gain is 

calculated from the difference between the average posttest and the pretest of the two 

classes. The following are the results of the calculation of the N-Gain value of the 

experimental and control class pretest and posttest data: 

Table 4.3 

Calculation of Pretest and Posttest N-Gain Data Tests in the Control and Experiment 

Classes 

Kelas Kontrol (Control Class) Kelas Eksperimen (Eksperimental Class) 

 

 
 

 
   

 
= 0,2 

 

 
 

 
 

 
= 0,6 

 

  

 

 

Based on the data obtained from table 4.3 above it can be seen that the N-gain 

value of the experimental class is equal to 0.6 with the average value of the pretest 

and posttest that is equal to 47 and 77. The maximum value of the experimental class 

is 90. For the control class the gain value is 0,2 with an average value of pretest and 

posttest 48.4 and 60. The maximum value of the control class is 80. Thus, it can be 

concluded that the application of a whole language approach can help improve 

students' abilities in writing. This can be seen from the difference in N-gain values from 

Kelas (Class) 

Nilai Gain 

Nilai Maksimum 

(Maximum 

value) 

Rata-Rata Pretest 

(Average Pretest) 

Rata-Rata Postest 

(Average Posttest) 
N-Gain 

Eksperimen 90 47 77 0,6 

Kontrol 

(Control 

Experiment) 

80 48,4 60 0,2 
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the control class and the experimental class where the experimental class is greater 

than the control class which is equal to 0.6> 0.2. 

Based on the discussion above, it can be concluded that the application of the 

whole language approach is effective in improving students' ability to write Arabic. 

Improving the ability of students can be seen from the increase in the average value of 

the pretest and posttest and the N-gain value. 

 

Conclusion 

Based on the result of research and discussion in this study, researcher can 

then deduce the ability of student in writing Arabic language in class VIII SMP 

Manggala before using the whole language approach is still lacking. Students having 

trouble in the compile the letters into words and words into sentences. The difficulties 

these students can be seen from the average test scores beginning students namely of 

45.30. The average value of the initial test is smaller than the KKM in Arabic language 

in class VIII SMP Manggala, namely 65.00. 

The ability of students in writing in class VIII SMP Manggala after using the 

whole language approach be improved compared with the capabilities of students prior 

to using the whole language approach. The difficulty students in composing letters into 

words and words into sentences could be assisted with the use of the whole language 

approach. So that students are better able to compose letters into words and words 

into sentences correctly. The ability of students in writing increased from before. It is 

seen from the pretest average score at grade control and experimental classes. The 

average value of control class 60 posttest. This value is increased from the average 

value of control class namely pretest of 48.40. While the average value of experimental 

class namely posttest amounted to 77. The average value is increased from the 

average value of experimental class pretest namely amounting to 47. The increase in 

the average value of experimental class accompanied with an increased understanding 

of the students in composing the letter into words and words into sentences. 

Judging from the average value of experimental class i.e. pretest of 47 then the 

value increases at a time when posttest of 30 be 77. Whereas the results of an 

average pretest control class that is of such value then increases 48.40 upon posttest 

amounting to 11.6 become 60. The difference in the average range of the control class 

and classroom experiments indicate that the whole language approach has 

considerable influence against an increase in the ability of students in writing in-class 

experiments. The increase in the average value of experimental class and control also 

is evident from the results of the calculation of the test N-gain namely N-experimental 

class gains greater than N-gain control that is of class 0.6 0.2 >. The results of the 

calculation of the N-gain marks the whole language approach that use of the processed 

experiment enough influence on students' writing ability than processed control using 

conventional media, namely methods lectures. 

Whole language approach can be used in schools to help overcome problems in 

learning Arabic in particular writing. In addition, the whole language approach can be 
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used as the reference or references to researchers next examined about the whole 

language approach or writing skills. Foundation of the media learning Arabic at the 

SMP Manggala. So students more excitement in learning Arabic, especially writing. As 

for the researchers, the results of this research can add to the knowledge of the 

researchers, valuable experience because during the study lasts an awful lot of 

learning that can be taken. The learning will be the provision for researchers in the 

future. 
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َّ
ي شكلة التفسير اله الدراسة مهذ ناقشت .صامللخ  

هدف هذه الخالق الفاسدة. ت  حول يات االقتصاد آفي نص  

هذه  قترح. وتةث السابقو عن البح ةمميز التفسير السياقي  من ائجالنتكاآليات  ناملشكلة إلى التحقيق في الغرض م

عملية  تمُّ ت. الكريمةية الخالق بترب وعالقته في آيات اإلقتصاد يالسياقالتفسير  حول  سئلةمن ال  ادالدراسة عد

ي هذه ف منهجية البحث. يمةر الك لخالقا يةبترب التفسير السياقي عالقة حليلأداة لتكالتحقيق في آيات االقتصاد 

ي  عن البحثنتائج  أما .الخالقو  والتربيةلتفسير السياقي في اتحليل الخطاب  هيالدراسة   
آيات في التفسير النص  

اعا، بخيال، يصبح  شخصالمن حيث تفكير في  لسلبيالتأثير ا دوجو هي االقتصاد  ماديا، خائنا، ظاملا، كاذبا، طم 

راو   
 
التفسير  عالقة أما .اآلخرة والحياة البائيسة في الزمة االقتصادية وهسد فا تفكيرمن السلبي  رأكبر التأثيو . مبذ

جانب بجتماعي. صادي، والشخص اال الشخص االقتكعبد هللا،  البشريةفطرة الب وعيهو وجود  لتربيةباالسياقي 

العادالدا، هزاشخص ال في شخصية من حيث يصبح اإيجابي ثيرالتفسير السياقي يؤ أن   ،ذلك  
 
 .ا، ومحسن، متوك

من البحوث للتحقيق في املزيد ويوص ى بإجراء  .املجتمعو خرين اآل  عند في املعاملة قبول شخص يؤثر في هأن ذلككو 

 تطوير نتائج هذا البحث.  أجلعن االقتصاد من ية الكاملة الحاديث النبو 
 

ر الالكلمات املفتاحية  مةربوي، الخالق الكريت: السياق في آيات االقتصاد، التصوُّ

 
Abstract. This study discusses the problem of interpretation of economic verses related to bad deeds 

(akhlaq). In particular, this study is aimed to investigate the purposes of these verses and to give the 
conclusion of contextual meaning distinctive from previous research. This study proposes a number of 

questions on how to interpret contextual meanings of the economic verse s related to bad deeds. The 
process of investigating these economic verses is used as an instrument to analyze  the rele vance  o f the  

verses to the concept of education in forming noble characters. This study uses a discourse analysis 
method which examines contextual meaning, education, and characters. The findings of this study indicate 

that the interpretation of textual meaning someone’s thinking which bring him/her into loving t he  w orld ,  
betrayal, wrongdoing, lying, greedy, stingy and wasteful.  Contextual approach of these ve rse s is c lose ly 

related to human nature as servants of God, economic beings and social beings. The influence of 
contextual understanding of these verses on noble character will generate a zuhud, just, tawakal, and 

generous personality. Contextual meaning also affects a persons’ acceptance of treatment in o t he rs and 
society. Further research is recommended to investigate complete hadiths on economic verses in orde r t o  

develop research findings.  

 

Keywords: context of economic verses, education concepts, noble characters. 
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 املقدمة

يإن    الشخصية فيؤثر ييمكن أن  اكتساب الموال وملكيتها وصرفها حول  التفسير النص   

الفساد كما هو مذكور في  الفهم الخاطئ في معنىهو  ،. على سبيل املثالتأثيرات سلبية جتمعوامل

 2001م لعا 20رية إندونيسيا رقم قانون جمهو  جو1999لعام  31قانون جمهورية إندونيسيا رقم 

 بشأن جريمة الفساد. 
ً
ود سد واملفسافوع هو الضإلى هذا القانون واهتمام الباحث بهذا املو  استنادا

فسد هو اودفع الفساد. الف
 
فأو  ةحكومال موظ

 
شريكة. أما الشخص أو الشريكة أو ال موظ

 نفس أثري يره و غللفساد هو ربح للنفس أو ين أن دفع ابالنسبة إلى املفسود فهو أموال الدولة. في ح

فسير فهم التييمكن أن  ةيبسل اتمن تأثير نفس الفاسد ، لتجنب لكذ بسببي 350.ينخر لآل أو  الفساد

 السياقي في آيات االقتصاد حول الخالق الفاسدة.

لنسبة إلى با. corruptusو  corruptioقع، فإن معنى الفساد نفسه في الالتينية يسمى في الوا

أما بالنسبة . corruptو  corruptieالهولندي يقول . corruptionو  corrupt لبريطاني يسمى الفساد بــا

من د والسيئ والكسر. معنى الخر اكل هذه املصطلحات تعني الفس. corrompuفرنس ي يقول لإلى ا

. وحقيقته معنى الفسادفي  لمتكات هو الهش والشر والغش. ومع ذلك، فإن هذه املعانى الالفساد 

 .سدافلوقائية وأعباء نفسية على اال توجد  ،كللذ

 إلى القانون أعاله، يمكن إدراك معنى
ً
،  الفساد يذكر اللكن و  الفساد استنادا

ً
 صراحة

 
إال

. الحرامأو  بالباطل الفسادال يذكر على االطالق من سوء كما إلى اإلضرار بالدولة.  ىتؤدالكلمة 

سمى  .سادالفملنع  أعباء نفسية اسدلفعند ا يقعبحيث ال لذلك، 
 
الموال املفسودة إذن، ملاذا ال ت

فها فسد التى ل الدولة بكميات كبيرةاو مأمن 
 
مةأو الشركات  الدولة موظ ؟ ملاذا ال أمواال محر 

أموال ، مثل الضرر بيضر الفاسد وغيرهالفساد  أن؟ في الواقع، بالخائن أو الظالمسد افلا يسمى

 ،ة، تضارب املصالح في املشترياتخيانالبتزاز، الة، االختالس في السلطة، ا، الرشو دولةال

 351.شباعواإل 

 

                                                                 
350 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001, 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab II Pasal  2 ayat (1) dan Pasal 3. 
351Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi, Buku Panduan untuk Memahami 

Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), 16-17. 
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ال يمكن فصلها  صرفهاو  اوملكيتهالموال تساب كا حث عنيب ماعند يماإلسال االقتصاد أما 

في  ر اإليجابيةاآلثارتبط تو السلبية. اآلثار  وأوتأثيراتها سواء اآلثار اإليجابية  حكمعن الخالق وال

لذا، أن االقتصاد  .اآلخرةيا و نالددائما باإليمان والعقاب في  تها وصرفهااكتساب الموال وملكي

تعزيز التعاطف واإلنسانية وحماية هي و  صحيحةالوالسلوك فاهم امل ي يدعو الناس إلىماإلسال 

ستقرار تحقيق اال ى تحاملوارد االقتصادية وتضييق الفجوة االقتصادية بين الغنياء والفقراء 

 رفاهية الناس. من أجل يالقتصادا

ء االقتصاد على أنه ش ي ومع ذلك، ال يزال هناك بعض العلماء يفهمون االنحراف الخالقي في

 ؟اضاعفم ليس هو من حيثمسموح. على سبيل املثال، حظر الربا في اإلسالم ال يزال مسموًحا 

مرتبطا لتفسير هذا ا. إذا كان يالنص     رتفسيال هوا ذا أن تفسير اآلية االقتصادية حول الربكهو 

 بائثالخمن  هذه املفاسد يدل على أن   -السيئ والكسر والهش والشر والغشيعنى - الفسادمعنى ب

في  الخبائث ومعنىلالنتهاك أقل من الفساد.  خبائثالبآيات القرآن  وصفت(. 157: [7] ف)العرا

، الدم املتدفق امليتة مثل ،يهلاالجفي العصر ها ونولتنايالناس  تتعلق بالطعمة التي يحبهذه اآلية 

 شخص وآلية هالشريعة في هذه ا لفاخأن م نافهمإذن،  352من الذبح الحيواني، ولحم الخنزير.

فوليس 
 
 ذلك، ومع. الدولة أموالليست ف وجودة في معنى الخبائثاملالخسائر أما . ةحكومال موظ

مةمح اخبائثل هذه العما تعالى هللا ذكري  .ر 

املذكور في هذا الحديث هو  فساداللذا،  353.ما أسكر كثيره فقليله حرام وفقا لحديث النبي،

  واملقصود من خمر. لل اتاجوان امر، وليس توزيعخاستهالك ال
مه هللا. هذا الحديث هو حظر ما يحر 

الوقت نفسه،  . فيالشركة وال وغيره الفاسد نفسه نفسفي الواقع، إن انتهاكات شرب الخمر ال تثري 

 رأمبة أعاله، ال يسمى على اإلطالق حقيقو الفساد معنى في الدولة واقتصاد ر بأموال ضاملالفساد 

 .ممحر  

 م ناحية النفسية، أصبحلذا، من ال
على املسلم، حتى يتمكن من منع نفسيا النبي عبئا  ما يحر 

الف بخ. عن الفساد ونهيٌ ائية الوق وهفس ي . ولذلك، فإن العبء الناملخالفة من الشريعةالعمال 

                                                                 
، 3اجمللد  (،1997التوزيع، ر و ، )بريوت: دار الطيبة للنشمعامل التنزيلأبو حممد احلسني بن مسعود البغوي،   352

289. 
 .67، 7(، اجمللد 1996، )الرايض: دار الغرب اإلسالمي، سنن الرتمذيبو عيسى الرتمذي، أ  353
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ال يوجد عبء  وهي أعالهعلى النحو املذكور  هحقيقو الفساد أشياء مختلفة في معنى  هناك ،ذلك

ي نفس ثر أمثل الربح، أقل تأثيرا  انطباعيوجد قائية مخاطر الفساد. بدال من ذلك، نفس ي وو 

 القانون.من  املخالفة، و الفاسد

صحيح. ولذلك، فإن السياقي السير تفالإلى  نحتاجالقانون،  وآراء خبراءاستناًدا إلى ظواهر 

 تربية الخالقلصلة الات ة تصبح ذفاسدخالق الحول ال  آيات االقتصادفي  دراسة التفسير السياقي

 .أعالهاملذكورة  ة، ويمكن من الناحية النظرية أن تجيب الظواهر واملشكالتكريمال

 

 دراسةال يةمنهج -ب

 اب في التفسير السياقي والتربية والخالق.ذه الدراسة هي تحليل الخطالبحث في ه منهجية

 جمي الباحث معج، ياالقتصاد ومع ذلك، قبل تحليل آيات
ً
نفسها، بحيث  اتآليلع املصطلحات أوال

يتم تحليل السياقات من خالل آراء  ،معنى اآليات الخاطئ في فهماليمكن التقليل من إمكانية 

 .ةلكريما لتربية الخالقصلة الت ذايصبح  حتى رينفسامل

 

 ملناقشةوا ائحالنت -ج

 فاسدةالخالق الل حو آيات االقتصاد في  السياقيالتفسير هي  وضوعملاهذا  فيالدراسة إن  

 كريمال الخالق ةبتربي عالقتهو 
ً
 الخالقحول  آيات االقتصادوجود عدد كبير من إلى ة. ونظرا

 أدناه. البحثفي تحليلها محدودة  تمُّ تقتصاد التي ة، فإن آيات االفاسدال

 

 آيات االقتصاد فيالتفسير السياقي  -1

: [3]عمران  آلدنيا )حب النبع من ت فهالموال وملكيتها وصر احول اكتساب  اآلثار السلبية

 اوغيره انفسه في سلبية اآثار ، ولكن سيكون فحسبشخصية  فير يؤثال هذا الدنيا  حب(، و 14

ظالم و  ظالم لغيرهيعنى نقسم إلى قسمين تالدنيا  حب فيمن اآلثار السلبية و واسع. المع واملجت

 .لنفسه
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 غيرهلظالم الفرع األول: 

غير  حصول الموال منة، أي غاللياست ة أعماالالفاسدصاد حول الخالق تصف آيات االقت

شوة والربا. سيتم ة والر قالسر ول و لل هي الغغالستال التي تصف ا العمالمن و افقة مع الشريعة. و امل

 كما في الوصف التالي. ايات ترتيبهذه اآل ل يالسياق التفسير

 الغلول  أوال:

غير  الخيانة هنا هو أخذ الغنمة بطريقةب قصوداملو خيانة.  هوول لغاملراد بال ،قال الجوهري 

ب وقد  354أو خيانة في أمور أخرى. مشروعة
 
 هللا صل   ول هللاحرب أحد، أن رس أثناءن في و املنافقكذ

م
 
: [3] عمران آل) بالغلول ائما قأن النبي لم يكن  املنافقينلذا، أنكر هللا  .بالغلول  قائم عليه وسل

أو أخذ حقوق اآلخرين بالرشوة  أكل أموال الناس بالباطل وهففي هذه اآلية اد بالغلول أما املر  (.161

مة بطريقةالموال اكتساب  عنىي حتسالهو  لباطللخر عنى اآل مو (. 188: [2])البقرة  لذلك، . محر 

رية جمهو ذكور في قانون م كما هو korupsiأي ول في هذه اآلية على أنها فساد ليمكن تفسير كلمة الغ

 .إندونيسيا

 

 السرقةثانيا: 

ص للمجرم القانون التقليدي مخص  . هذا املصطلح في بالباطلهي أخذ أموال الناس  السرقة

ف الحكو ليس مو  سارق ال ىيطلق علذي ال رءاملو . العادي
 
ز هذه الحجة بجوهر عز  أو الشركة. وت مةظ

  355ر.هو ما يتم عادة في الس   طريقة غير مشروعة، و ب أموال الناسأخذ من أي  سارق التعريف 

بقي هو(، و 38: [5])املائدة  يدالهو قطع ف سارق العقاب أما 
 
. لافي امل رعلى الشخص القاد ط

  أن لزهر، وى اافتل ابقال صاحب الكتو 
قبول و  الوقايةبعد اتخاذ  سارق ال يدع قط تطبيقم يت 

بمال  املسروقفي يوجد تشابه  ال االختيار، ،لعاقلا، البالغ وهيجنائية، الجريمة لل الشروط

 أيالزكاة الدنى من حد قبول الشروط في ال ، املسروقينتمى إلى شخص مسروق املسروق ،سارق لا

                                                                 
، 2، )الرايض: املكتبة الشاملة، دون السنة(، اجمللد الصحاح يف اللغةأبو انصر إمساعيل بن محَّاد اجلوهري،   354

23. 
355 Lukman Ali dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 200. 
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هذا استناًدا إلى  356قرارات املحكمة. ستندا إلىم سارق الطع يد عقوبة قو  ،بغرام من الذه 85

ام فرض عقوبة قطع اليد. ذلك، أجبر هللا الحكل. خبيث عملالوصف، يمكن فهم أن السرقة هي 

السرقة هي  بعد جريمةالوأكبر  تصبح درًسا لآلخرين.حتى تأثير رادع  يه من هذه العقوبة الهدفو 

 الحرابة.

أن امرأة سرقت على عهد رسول هللا صلى  انجاء البي، الفقير ى الشخصإلبالنسبة  ومع ذلك،

 إن هذه املرأة سرقتنا قال قومها فنحن م فقالوا يا رسول هللاههللا عليه وسلم فجاء بها الذين سرقت

نفديها يعني أهلها فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اقطعوا يدها فقالوا نحن نفديها بخمس 

يدها اليمنى فقالت املرأة هل لي من توبة يا رسول هللا قال ل اقطعوا يدها قال فقطعت ئة دينار قاما

  357.كطيئتك كيوم ولدتك أمخنعم أنت اليوم من 

 

 رشوةالثالثا: 

 أو  ماكللح صمخص   املال املرء تقديم هياوي أن الرشوة ضيقول القر 
 
راجيا  الحكومة وافموظ

: [5]املائدة ئة أو العكس )تبرير حالة خاط يه الرشوةخر، قول اآل وي 358تخفيف العقوبة. منهم

ث عن هذه اآلية  إن   السعدي قول ي 359(.42 ما لكي يأكل كاذبة شخص و دع تتحد   وليس ماال محر 

مو  قول كاذبهناك  كان ،ه. في ذلك الوقتحق  gratifikasiبــ يسمى  في القانون التقليدي 360.مال محر 

 ة إندونيسيا.جمهوريانون كما هو مذكور في ق

 

 

 

                                                                 
 .127، 9كتاب فتاوى األزهر، )الرايض: املكتبة الشاملة، دون السنة(، اجمللد    356
 .408، 13(، اجمللد 1969، )القاهرة: مؤسسة الرسالة، ن أمحدسنأمحد بن حنبل،   357
 .032(، 1980اإلسالمية، بريوت: املكتبة ، )احلالل واحلرام يف اإلسالميوسف القرضاوي،   358
 .153، 10األزهر، ....، اجمللد كتاب فتاوى    359
)بريوت: مؤسسة الرسالة، ، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانعبد الرمحن بن انصر السعدي،   360

 .232، 1(، اجمللد 1988
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 باالر رابعا: 

حل الحظر اتشرح مر  -39كما هو املذكور في سورة الروم اآلية –يقول طنطاوي أن  الربا 

 م هللا الربا تماما لم يكن الناس فجأة.بحيث أنه ع
وإذا نظرنا إلى أسباب نزول اآلية فإنها   361ندما يحر 

الرسول في  كانو تزال في مرحلة الرعاية. كانت ال هم أحوالنزلت في مكة. فأهل مكة في ذلك الوقت 

الربا وحكم  قة.المم السابفي لربا االسيئة املتعلقة ب عماليتحدث كثيرا عن ال إليهم أثناء الدعوة 

-160: [4])سورة النساء  محر امظلم و  هأنعلى  افقد كان تأكيدكما هو املذكور في السورة املدانية 

حقوق اآلخرين. فأخذ حقوق  أخذ أي "فبظلم"بكلمة  بدأيهذه اآلية حظر الربا في و  362.(161

الجور ومجاوزة  أصل الظلمأن  منظور  نيقول اب 363سرقة.البيسمى  مشروعةاآلخرين بوسائل غير 

  364.الحد

ثمرة،  صبحجزء من النبات الذي سي أي بزهرةيسمى ن الربا أاالقتصادي التقليدي  وفي

حب املال على اربح لصالربا املصرفي فإن  إلى التطبيقما بالنسبة طيبة. أ اورائحته ةجميل اشكله

 ذيالمر ال اتفاقأن  حكم هللا نا إلىظر إذا ن ،حينالعلى أساس االتفاق. في  لزبون لخدمات القروض 

مه هللا حليلت هو عنههللا  نهى  م هللايبعد أن و  .ما حر 
أضعافا مضاعفا كما  لناساعنه  نهىالربا،  حر 

ليس في الربا أضعافا مضاعفا  معنى أنوي يقول طنطا(. 130 :[3] عمران آلض ي )هود في املاالي فعل

 ينلذلك، يأمر هللا املؤمن 365ؤمنين أثناء الجاهلية.امل حياةهو صورة  بل ،بمعنى جواز أكل الربا قليال

  (.278: [2]الربا )البقرة  ما بقي من واأن يترك

ر  حب ويمكن. ة من حب الدنياسلبيي آثار املذكورة أعاله ه الخالق املنحرفة  
 
الدنيا أن يؤث

. االستغاللو  ،النانية، الخيانة ،التدليس، الغش، الكذب، مثل الظلم الشخصية، فيآثارا سلبية 

(. 30: [4]انتهاك حقوق اآلخرين، سواء في حقوق مادية أو غير مادية )سورة النساء  هو الظلم

 لآ)ظلم هو ا في ذلك بم الكذبالواقع، و  علىفق تيال  خبرهي و  الكذب هوالظلم جانب ذلك فإن ب

بحيث يبدو يغطي القبح  أنالغش  .التدليسو  الغشهو لكذب ل ماثلومعنى امل(. 94: [3]عمران 

                                                                 
 .3345، 1اجمللد  ملة دون السنة(،لشا، )الرايض: املكتبة االتفسري الوسيطحممد سيد طنطاوي،   361
 .147، 2، )الرايض: املكتبة الشاملة، دون السنة(، اجمللد لعنيااخلليل بن أمحد،   362

363 Lukman Ali dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 200. 
 .373، 12د ن السنة(، اجمللدو  ، )بريوت: دار صادر،لسان العربحممد بن مكرَّم بن منظور،   364
 .737، 1اجمللد  ،..... ،التفسري الوسيط، طنطاوي  365
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 الخدمةيخفي سعر السلع أو التدليس حين أن الفي  366.ةرتبط بالسلع أو الخدمي وهو ،الجيد

 367مشترى.لل

أمر يتناقض مع  ي، وهالمانةعكس  أي خيانةال أعاله هوماثل للمصطلح املخر اآل معنى 

قرار  يه انيةأما الن (.27: [8] لتتم بشكل سري )النفا ةالحقيقة، وبصورة عامة فإن هذه الخيان

رحمة الدون  بامليزانالتي ال تتفق  ةالسلع أو الخدممن شخص أو مجموعة من الناس حول 

، عو شر امل غير والالم، وهو حصول غاللاالست فين تأثير ة يمكلفاسدكل هذه الخالق ا 368آلخرين.ل

 .ة والرباشو ة والر قول والسر لمثل الغ

 

 فسهنظالم لالفرع الثاني: 

ترتبط و تفق مع الشريعة. يال  ل الذياو مال  صرفيعني  في هذا البحثفي  هلنفسظالم معنى 

ا وثيًقا بطب
ً
ختبار ال وا ي المانةوه ووجودها  النظر إلى الموالفي  ة الشخصعيهذه املناقشة ارتباط

 تعالى. من هللا

، البخل، لطمعهي او ، أقسامإلى ثالثة  هلنفس مالظبة تعلقاملالفاسدة  لخالقاتنقسم و 

  دهللا )امل يرزقه ماراٍض ع الو  من زيادة املاللنه يأمل إعطاء الناس  فقرع يعني طم. الإلسىرافاو 
 
ر ث

حب البخل أو صاو  .حرصال بسبب لف املاتصرُّ اية في للغوالبخل هو اقتصادية  369(.15: [74]

أو سراف اإل  أما 370(.20-21: [07] ارج)املع يغنال أثناءخصوصا خرين لآل ال يريد اإلنفاق البخيل 

: [7])العراف  في غير طاعة هللا قليال كان أو كثيرا اإلنفاق وأال املمجاوزة القصد في هو التبذير 

31) . 

                                                                 
 .143، 5، .....، اجمللد سنن الرتمذيأبو عيسى الرتمذي،   366
 .86، 6،.....، اجمللد بلسان العر ابن منظور،   367
وة العاملية د، )الرايض: النرةاملوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصمانع بن أمحد اجلهين،   368

 .193، 2اجمللد  (،1999اإلسالمي، للشبَّاب 
لرايض: مؤسسة ، اجامع البيان يف أتويل القرآنمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب أبو جعفر الطربي، حم  369

 .21، 23(، اجمللد 2000الرسالة، 
 .611، 23، اجمللد جامع البيان ....الطربي،   370
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 إلى ال
ً
ماديا، خائنا، هو يجعل شخصا ير السلبي لهذا االقتصاد التأث عاله،أ شرحواستنادا

را  
 
اعا، بخيال، ومبذ خصية واملجتمع في العالم هو الزمة الحياة الش فيتأثير  أكبرو  .ظاملا، كاذبا، طم 

لغنياء تزداد ثروتهم بكمية. ومع ذلك، فإن إلى ا. بالنسبة اآلخرة والحياة البائيسة في االقتصادية

ث تصبح حالة املجتمع غير آمنة. في الواقع، وضح هللا ا فقراء بشكل متزايد، بحيفقراء أصبحو ال

 (. 7: [59]ر شيدور من الغنياء إلى الفقراء )الحيجب أن أي املال اد صسبحانه وتعالى أن االقت

 ثريؤ  أنكن م، يةصحيح اكتساب الموال وملكيتها وصرفهاكان وعلى العكس من ذلك، إذا 

اكتساب في الصحيح أو الفهم  تفسيرمن آثار الو املجتمع. بناء الشخصية ورفاهية  في اإيجابي راتأثي

المانة )سورة  ،(119: [9])التوبة  الصدق ،(9: [55]من العدالة )الرح هي هافالموال وملكيتها وصر 

له يجععند شخص  الكريمة خالقل في اأما بالنسبة إلى تأثير  371.الرحمة واالحترام ،(58: [4] النساء

ال  
 
 .، ومحسنازاهدا، عادال، متوك

 

 التربوي التصور  -2

عرف مصطلح  هذه و . التدريس، و عليمالت، التأديب، تثقيفلا، التربيةباسم  التربوي التصور ي 

التربية مصطلح  ويمكنواختالف في املعنى.  مماثلو  لها عالقةكل منها املصطلحات الخمسة 

 أن التدريسو  التعليممصطلح  مكنيكما  .والتكوين الخالقي ربيةلى التإ ىدؤ ي أن التأديبو  التثقيفو 

ل لذلك، . متكامال انظامصبح يالبد أن  . كل هذه املصطلحاتؤدي إلى التعلم واملعرفةي  
 
هذه ستحل

 .واملناهج الدراسية إلنسانا حقيقةب املتعلق التصور التربوي  الدراسة

 

 إلنسانالفرع األول: حقيقة ا

 م تكنل دراسةهذه ال. إذا كانت مهمٌّ أمر ي التربو التصور في  اإلنسانحقيقة في ة دراسالإن 

 في حقيقة اإلنساندراسة الإن بشكل صحيح. لذلك، ف احاجن نكلن ي ربيةالت هدف، فةصحيح

م نظاما صحيحا ييجب أن   
 
 تعالى.سبحانه و وفقا هلل حقيقة اإلنسان شير إلى ينظ
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 خلق اإلنسان. :أوال

وفي . النموومرحلة  التكوينمرحلة  تين أيمرحلتكون من ت في اإلسالم ساناإلن خلق ةلمرحن  إ

   الولىرحلة امل
  هأن ح هللايوض 

 
ق
 
ل
 
ي خ ذ 

 
و  ال  ه 

ً
ْفال ْم ط 

 
ك ْخر ج 

م  ي 
 
ٍة ث
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ف
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ت م  ل 
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ك د 

 
ش

 
وا أ غ 

 
ْبل

 
ت م  ل 

 
و ث ي 

 
وا ش ه   قال في املرحلة الثانية أنه أما(. 67: [40]فر ا)غ ًخاون 

 
ْسل

 
ل  ن ع  م  ج 

 
ث

ْن م   ٍة م 
 
ل

 
ال ْن س  م  س  ام 
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ْ
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 ْ
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ل  ل ع  ج  ه  و  وح  ْن ر  يه  م   ف 

 
خ

 
ف
 
ن اه  و  و 
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ك

ْ
ش

 
 (.9-8: [32])السجدة ت

بسبب خمسة أفضل من جميع املخلوقات  اإلنسانوجود كان لآليات املذكورة،  قاوف 

فطر  لن هللاثانيا،  ونفخ فيه من روحه. ن بيدهاإلنساه وتعالى خلق نأسباب. أوال، لن هللا سبحا

، لن  بما وهب اإلنسان من، إدراك كل ش يء ا. ثالثفطرته إلنسان فطرته علىا
ً
له  نساناإلعقل. رابعا

مسؤول وفقا  اإلنسان. خامسا، لن والقدرة على تطبيق ما يختاره شرالخير وال رادة في اختياراإل 

على  ار قاد البصر ليكون السمع و ب اإلنسانلن هللا تعالى يتم  جانب ذلك،ب 372.قدراتهو ه الختيارا

 (.3-2: [76])اإلنسان  شاكر أو كفور  ويمكنه استخدامها

 

 .اإلنسان الهدف في خلق ا:ثاني

املقصود . لذلك، فإن يجتنب مما نهى هللا عنهولبه هللا ما أمره يع طاإلنسان لهللا تعالى لق خ

بسبب (. 61: [11] هود) استعمار الرضو  (56: [51]ريات ذا)ال ةالعباد ينسان هلل هإلطاعة امن 

وكما . (13: [45]ة يثفي ازدهار الكون )الجا اإلنسانهللا سبحانه وتعالى القدرة على  أعطى، ذلك

 (.70 :[17]وتعالى الفضيلة ومجدها )اإلسراء هللا سبحانه  أعطى

في  هل احتراما ئكةحتى يحترمه املال  ساناإلنسبحانه وتعالى  هللا أكرمباإلضافة إلى ذلك، فقد 

. هذا هو في الخالفة في القيام بدوره ههو اختبار ل اإلنسان إبليس أنكره ،تنفيذ الخالفة. في حين

ال يجوز الخليفة مخالفا ، (. لذلك115: [23]املؤمنون ان )حانه وتعالى في خلق اإلنسهللا سب جهد

 (.28 [45])التوبة  بفطرته

                                                                 
، )مكة: جامعة أم القرى، منهج اإلسالم يف تزكية النفس وأثره يف الدعوة إىل هللامحد كارزون، أنس أ  372
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لقأن اإلنسان  لنا آيات القرآن الكريم أعاله، تبيناستناًدا إلى   من تراب لكى أن الذي خ 

أن الخالفة  اناإلنسح لدى الرو  أما وجودفة. الخال في  دورهالرض من أجل  راستعمايستطيع 

 الرض، والروح مع هللا، هو نظام ال يمكن فصلهبالجسد  إذن، عالقةهللا.  نينامرتبطة بقو 

 أنه الشخصعلى   يدلُّ الرض  ويسكن في لديه الجسد والروح اإلنسان داملرا. لذا، اإلنسان

. الذي يعيش فيهرين والكون هتم باآلخيفإنه  بفطرته فقةاحياته مو  في اإلنسان . إذا كاناالجتماعي

 ينهناوقو  ون كإذن، ال. الكون  ينناقو ب املتعلقة فالبد له القدرةالكون  استعمارب اإلنسانم عندما يقو 

 هللا سبحانه وتعالى. ووه الكون خالق ب مرتبط هولكن مستقل، ال يمكن

 فطرة اإلنسانا: ثالث

. اننظور أن الفطرة نواعقول ابن امل. يأنه هو املخلوق على  يدلُّ إلنسان اخلق في إن التفسير 

الفطرة الثانية  (.27: [43] لزحرف)افي بطن أمه  اإلنسانيخلق عليها وهي خلقة فطرة الولى لفطرة ا

  اإلنسانبها  حبالكلمة التي يص هادة وهيش
ً
طرهذه الفطرة  .مسلما

 
ن هللا  ف

 
كلُّ إنسان على معرفته بأ

  ش يء وخالقه
  373(.30:[30])الروم  ربُّ كل 

اإلنسان إذا كان ال يؤمن باهلل تعالى فإنه بسبب الوالدين ، يمكن السابق على الدليلبناًء 

لذلك، إذا كان اإلنسان مخالف من الفطرة يدلُّ على  بالبيئة.، أو من تأثير سلبي هاملهملين في تربيت

 ستجعله حني أنه ال يتفكر واليجعل عقله وقلبه وسيلة لحصول معرفة خالقه. إن فطرة اإلنسان
ً
فا

 الخير و 
ً
هذه هي عالقة اإليمان والعبادة و سيكون قادرا على التمييز بين الخير والشر. ويفعل دائما

  .املراد بفطرة هللا التى فطر هللا اإلنسان عليهاهو وهذا  .فطرة اإلنسانب

 

 روحالعقل و القلب و النفس و الرابعا: 

يث آيات القرآن والحد إلىدة مستمالبحث  في هذاروح الوالعقل و  إن معرفة النفس والقلب 

د  .لها معان عديدة كلمة نفسالكريم أن  في القرآن وء. علماالنبوي وآراء ال  
معنى لذلك، سنحد 

ال ومعرفة وجود الروح  كما قال اإلندونيسيون.jiwa أي  )2: [75]القيامة  (املتعلقة بالروح النفس

. إذن، الروح لديها إلنسانشخصية ا فيش يء يظهر ولكن يمكن تحديدها من  ،يمكن بشكل ملموس

أو لطاعة لختيار اال أو  ،(8-7: [91] شسالشر )ال وأيار لفعل الخير تخاال ستطيع تعدة شخصيات 
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شخصية  إنسانا لهقد أعد نفسه ليكون  اإلنسانختار الخير يعني أن الروح ت كانت . إذاكاراالن

 روحه جعلال ي إلنساناسيئة فإن هذا الفعال ال . على العكس، إذا كانت الروح تختارةؤوليمس

 ؤولية.شخصية مسليكون إنسانا له 

ر.ا أن نحافظه بوسيلة نفعلي القلب وجود بالنسبة إلىأما 
ُّ
 القرآن يقال أن في الذكر والتفك

لن  ،(14: [49]اإليمان )الحجرات  دراسةويصبح جزًءا من  واملعرفة مادة دراسة العلم القلب

 آلالقلب ) مفصول من أو ،(45: [9]يكون متردًدا )التوبة  بالقلب يمكن أن معنى تصديقب اإليمان

( 24: [47])محمد  فهم الهدايةي( و 37: [50] التعليم )ق بلقيأن  بالقليمكن كما (. 8: [3]عمران 

  .(14: [83] طففينملارفض التوجيه )يو 

سراء )اإل  داالفؤ ( و 125: [6]ام در )النعصال وهوخر آ وجد مصطلحيالقلب، كلمة جانب إلى 

الذي  و(. الصدر ه46: [22])الحج  القبلبأوسع من الصدر در و صالالقلب هو  ع(. موق36: [17]

دةهي ف الصعوبةأما  .طمأنينة السهولة هية. صعوبة أو سهولب يتلقى اإليمان  
يمكن أن والصدر . مترد 

قلب، وكالهما الدر و صبين ال قةعالك، هناك (. لذل57: [10] س)يون هيتأثر املرض، والقرآن هو دواء

 قلبالقريب من موقعه  فؤادالفإن  374فؤاد، وفقا البن منظور،إلى ال. أما بالنسبة ةمماثل صفةله 

 (.36: [17])اإلسراء  ته قريب من القلبالقلب، ووظيفغطاء فؤاد هو الدر. صوال

 كل القلبو  عقلال .نفسالي فموقعه قلب النفس، و متعلق بال العقلأن  الكريم القرآن يشرح

  القلب أن ييمكن و (. 46: [22]على التفكير )الحج  قادر همامن
 
 كيفية ،ولكن. العقلر أعمق من فك

وسيلة مثل الذن بطريقة مختلفة. ف القلبسمع ي. كما يمكن أن العقلن مختلف م القلبتفكير ال

والعقل  ،يمانباإل  علقالقلب مت .رأما وسيلة التفكير العقل هي البص .يرةصبالهي التفكير القلب 

اسة واملعرفة عن ر لدمتعلق باف يأما التفكير العقلباإللهية. متعلق  يالتفكير القلب. متعلق بالعلم

 375إذن، مكان العلم هو في القلب والعقل. الق واملخلوق.الخ

 الديهي وه (9: [32]بما في ذلك روح اإلنسان )السجدة  ،الروح لها عدة معانأما بالنسبة إلى 

ا اإلنسانالروح هنا هي العنصر الذي يجعل املراد بفس. قة قوية مع النعال عندما الروح  حيًّ

   اإلنسان، ويجعل مالجس موجودة في
نفس المعنى الروح و إن  عن الجسم. تفصل عندما الروح  ةمي 
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بالشؤون ة تعلق. إذا كانت النفس ممختلف نىلها مع كل منهمالكن، من ناحية أخرى و ش يء. نفس 

  376وية.خر ل عمال ال ة باتعلقموح ، فإن الر نيويةدال

 تصميم املنهجالفرع الثاني: 

 ،النفس يالساس  ،هي الساس الفلسفي، و أقسامإلى أربعة  يهج الدراس أساس املن ينقسم

 هج الدراس يللمن األساس الفلسفي. وفًقا ملا ذكره علي، فإن الساس املعرفيو  ،االجتماعيالساس 

موعة من النظريات التربوية، التي لها واجبات اجتماعية، الذي يتضمن مج أسيس املنهجيعني ت

با اإلنسانبحيث يصبح   
اما يؤثر اإلنفي صالحاإل ، مؤد  القدرة على حصول املعرفة  إعداد، و سان سلبيًّ

 377.ةالكريموالخالق 

 إلى فهم املنهج الفلسفي أعاله، يجب أن يكون القرآن والحديث 
ً
 در رئيس يكمصاستنادا

 على تطبيق الساس الفلسفي. لذلك، أ من حيث للمنهج
ً
اجتهاد العلماء في مجال  ن يكون قادرا

يكون التعليم قادًرا على تحقيق أن بحيث  ،للمنهج اثاني امصدر ح ويصبًصا في التاريخ التعليم ملخ  

 (.77: [28]واآلخرة )القصاص  دنياالتوازن بين أهداف الحياة في ال

عنها في السلوك  ةاملعبر  يةلسلوكاالخصائص  حصفالساس الذي يهو  النفس ي األساس

الساس النفس ي هو  أن 378،يعربالبيئة. وفًقا لل يف التفاعلاملعرفي والعاطفي والحركي عندما 

التي  باالحتياجات واملهارات واالهتمامات وامليول واملعرفة السابقة ةرتبطاملمجموعة من املتطلبات 

امة يمتقلب )الق في بعض الحيان ي بشر الالسلوك أن  القرآن ويشرح. لكها الطالبيجب أن يمت

 تهوظيفب القيامعلى  اإلنسانجع شي الذي وهاملتقلب  كسلو ال ن  أ 379(. وفقا لجرادات،2: [75]

 .غيرهو  هسلوككون و أسرار ال تحليل حتى يتمكن هسلوكة باقر مو 

مع لتطوير قها املجتافيو  التيالقيمة هو الساس الذي يبحث عن  األساس الثقافي أما

، إن ربيعل و يق، والحصول على الدعم من البيئة. بحيث يمكنه العيش في املجتمع بالشخصية الط
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قادرا على  ن و كأن يالب، حتى لثقافي هو مجموعة من املتطلبات التي يجب أن يمتلكها الطالساس ا

اليد واملشكالت تعلق بالتقيما خاصة  اتيعبوط اتوعاد همافمو  مقي هفي لن   عجتمالتكيف مع امل

كيفية الحصول على  مفهيأن  لطالبلبسبب ذلك، البد  .ى خر ال  اتجتمعاملو  جتمعاملاملختلفة بين 

اإلسالمي  تطوير املجتمعمن أجل  مع املجتمعوالتعاون كيفية التفاعل و ، طرق التفكير ،لعاداتا

 (.13: [49])الحجرات 

 عمالال  لسهولةمتطورا التكنولوجيا و العلوم يتمكن  الذي ملنهجهو ا املعرفيساس األ إن 

 نظ أن بكون أن املنهج يجب  ،جانب ذلكب .البشرية
ً
 للتأثيرات السلاحال

ً
ر العلوم بتطو  منبية ميا

أن يجعل  فهم، والتفسيرلهو التفكير، وا الساس املعرفي في، إن الغرض بيعوالتكنولوجيا. وفقا لر 

 380العلوم والتكنولوجيا. لتطوير وعقوله همشاعر حسين ت قادرا علىب الالط

 اإلنسانا، وهي قدرة يلذلك، هناك العديد من آيات القرآن التي تشرح العلوم والتكنولوج

والبيئة. الكون والبيئة هما مصدر  الكون على إتقان الكون، والبيئة، وفهم الحكمة املتضمنة في 

يونس هي سورة ي الكون والبيئة أن يفكر فبسان إلنا أمري تم والتكنولوجيا. من آيات القرآن التو العل

(. من هاتين 5: [86] الطارق نفسه )بتمم هيأن بإلنسان ا أمرالتي ت ةياآل أيضا وجد تكما . 101: [10]

إن الكون و هو املصدر الول للعلوم والتكنولوجيا.  والحديث اآليتين، يمكن أن نفهم أن القرآن

 (.26: [67] لك)امل تعالى هللامستمد من  هلن در الثانيصوالبيئة واإلنسان هي امل

 

 فطرة كأساس املنهجال: لثالفرع الثا

ى معنى الفطرة املتعلقة بأوال،  .نينمعتنقسم إلى هج نفطرة كأساس املالإن   
 
دور هللا في أن يزك

ي أن ف الرسول  ور دثانيا،  إال الشرك. همذنوب الناس أي يغفر هللا (49[: 4)النساء ]سهم فالناس أن

م   
 
 اآلية ههذمعنى  .(151: [2])البقرة  حتى يفهموا فهما صحيحاالسنة الكتاب و على الناس و تليو يعل

 النفستطهير  يرغب فين هي الوسيلة مل ربيةالتبأن هللا  لقول  مناسبية. وهذا ربالتهي  بأن الفطرة

ي ه الفطرة ن  إ ،إذن 381عالى.( أي من خالل إطاعة أوامر هللا سبحانه وت9-10: [91] مس)الش

رية جون لوك ظ. في نnativismبـــ سمى الفطرة ت (Schopenhaur) في نظرية شوبنهاور  .والتربية اإليمان

                                                                 
 .18، دراسات تربوية ..... ،ربيع بشري  380
 .210، 3، اجمللد ....جامع البيان الطربي،   381
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(John Lock )التجريبيةبالفطرة سمى ت (empiricism) في نظرية ستيرن أما . الخبرة أي(Stern )سمى ت

  .(convergenceباللتقاء )الفطرة 

 

 نهجتنظيم امل :عرابالالفرع 

 فطرة  كأساس املنهج،الوأساس املنهج و  حقيقة اإلنسان وفطرتهالعتماد على من خالل ا

حتاج يأن كل ش يء متعلق بالفطرة الضروري من  تصميم.اللى يحتاج إ نهج نظاًمامليصبح ا يمكن أن

قرأه هو نء القراءة. إذن، أول ش ي أيهو القرآن  فطرةمصدر ال أن  يف، ر شوفقا ل .إلى التنظيم

يعرف  اإلنساني، أي أن إلنسانوالغرض الساس ي من القراءة هو جوهر الوجود ا .حقيقة اإلنسان

وخلقه  (26: [67]ل ش يء وأصبح املصدر الول للمعرفة )امللك خالق كالن هللا هو ل هللا ويشكره 

 382لكون هو املصدر الثاني.يعنى ا

 ةمتعلق اصائصملنهج خاليكون تطوير ال لىحتاج إاملنهج ي أساسوبالتالي، كل ما يتعلق ب

  وامل دراسيةال ضعوابامل
 
توازن البتة و اثالة و يلو شمالهي  دراسيةالضع مواللخصائص م. و تعل

م تتكون منمل. تكاالو   
 
 لمانة.وا ةواملسؤولي إلنسان الكاملالنشطة واملهارات وا أما خصائص للمتعل

  تعوامل دراسيةلا ضعوااملا قسم إلى قسمين، همنأن تنظيم املنهج م إذن،
 
 الدراسية ضعوااملم. ل

كلي. أما النهج املتكامل و املنهج املو ي رتبطاملنهج املو  املواد الدراسيةإلى  ةقسمندراس ي مالنهج املك

  املإلى بالنسبة 
 
مامليول هو م نهجاملم مرتبط بتعل  

 
 وأنشطة، ومشاكله ومطالبه. تعل

 ل
ً
ع، لن الغرض من التعليم هو جودة في املجتملمشاكل املو وبالتالي، فإن املنهج سيكون حال

ا قادرين على ويكونو ة في املجتمع داملوجو قف اتثقيف الناس ليكونوا قادرين على التفاعل مع املو 

تغيير الظروف السيئة نحو الفضل. لذا، فإن كل ما يتعلق باملكونات الساسية للمنهج يجب أن 

الدراس ي، واحتياج املنهج الدراس ي في وأهداف املنهج ج الدراس ي، يؤدي إلى الساس الفلسفي للمنه

 ة.يالنظم االجتماعية والنظم االقتصادية والنظم السياس

 

                                                                 
 عة: جملة دايىلبقو )، ي العريب اإلسالميار الفكر الرتبو املناهج التعليمية وأسسها يف إيطندوى حممد شريف،  382

 . 501، 48(، العدد 2011للبحوث اإلنسانية، 
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 يمةاألخالق الكر  -3

، بشكل عامو . طبيعيةوالشخصية وال دينال هي الخالق أن  في بعض القواميس العربية 

 النظر إلىيمكن خالق كل هذه ال ة. دفاسخالق الوال كريمة الخالق ال هماتنقسم الخالق إلى قسمين 

حيث  منشجع شخًصا تغريزة  وردي الخالق على أنهاار املالفكار واملواقف والسلوك. لذلك، فس  

من تشكل تة فاسدوالخالق الكريمة ر الخالق الأما بالنسبة إلى زيدان، فس   383اختياره أو إكراهه.

ة والجهد من خالل العملية فطر الخالق تنبع من تنتاج أن ال ر. وبالتالي، يمكن االسيفكتالحيث 

سهلة وال تتطلب  بطريقةيعمله شخص  يءش كل  هاأن  ر الغزالي الخالق ومع ذلك، فس   384التعليمية.

 385مزيًدا من الدراسة.

 إلى
ً
   القرآن الكريم أن الخالق استنادا

في جميع جوانب  ةموجود ينب معين بل هاد في جال تحد 

بسبب ذلك،  .(4: [68] قلملا) عظيموتعالى النبي محمد كشخص  هللا سبحانه دحماة. لذلك، الحي

مكانة لها ة كريمالخالق ال أن ومع ذلك، (.107: [21])النبياء  لمينعللرحمة  محمداأرسل  هللاكان 

ا وثيًقا. و خرين اآل  عندقبول شخص ب وترتبط ةعالي
ً
ة يمكر الخالق ال كما يمكناملجتمع ارتباط

 فيكون لها تأثير تث تصبح حياة املرء واملجتمع أفضل. في الواقع، الخالق سفي العلوم بحي متكاملة

 .النار ودخول الجنة أ

ا وثيًقا بالخالق كمصدر لألخالق كريملتحليل أعاله، ترتبط الخالق البناًء على ا
ً
ة ارتباط

 ،(10: [48]فتح د إلى هللا )الو مخلص للوعمتوازنا وه لخالقفهم ان البد أن(. لذا، 2: [62])الجمعة 

 لآلخرين والبيئة مثل الخيرب( والقيام 31: [7]عراف ل مثل عدم اإلسراف )ا يالخير لنفس ب القيام

(. 4: [9])التوبة  قوى . وهكذا، فإن الخالق ترتبط باإليمان والت(161: [3]عمران  آل)الغلول عدم 

 ال في الحياةمال تتكلجهد وا الفطرةا من الحصول عليه ومع ذلك، إذا كانت الخالق التي تم  

 أعاله. املذكور هو  كما الخالق الفاسدةا وف تؤثراالقتصادي س املجال خاصة فيوبال

                                                                 
نهضة ، )بريو  أخالق امللكتسهيل النظر والتعجيل الظفر يفأبو احلسن علي بن حممد املاوردي،   383 ت: دار ال

 .5العربية، دون السنة(، 
 .79(، 2001ة، ة: مؤسسة الرسال، )القاهر أصول الدعوةعبد الكرمي زيدان،   384
 .53، 3(، اجمللد 2005بريوت: دار ابن حزم، )، إحياء علوم الديند الغزايل، مد حممد بن حممأبو حا  385
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آيات االقتصاد حول الخالق في  يللتفسير السياق ةوالسس النظري هروااإلشارة إلى الظب

املتغيرات الثالثة  هناك عالقة بينه الدراسة، ة في هذلخالق الكريم، واالتصور التربوي ة، و فاسدال

فهم ن، يجب أن طرةفال)االقتصاد( على أساس  التصور التربوي لهذه الدراسة. لذلك، لتشكيل 

 .كمخلوق هللا تعالى بطريقة متكاملة -الجسم والعقل والقلب-الثالثة  هعناصر و  انة اإلنسانمك

فإن القرآن  ،والتقوى. لذلك عن اإليمان خليفة هللا يجب أن ال يفصلو كعبد هللا  اإلنسان

كما يمكن  .اإلنسان والكون والحياة فطرةلدراسة  لساس يا ي املصدر  أصبحوالحديث النبوي 

فهم ي أنودوره  ظيفتهالقيام بو  أثناء اجتماعية، فيشخصية اقتصادية و  شخصيةك اإلنسان

يام الق اإلنسانكن يم ي حياته.الكون فالبيئة و ة نفسه والكون والحياة حتى يتمكن ازدهار حقيق

ة حقيقإن ف. وبالتالي، بالبصر والبصيرةعلى التفكير  اودوره بشكل صحيح عندما يكون قادر  هبواجب

. لذا، مع هذا اإلطار العقلالحالل والحرام ال تستند فقط على  ،الخير والشر ،خطأالصواب وال

ل، وأن ة واملجتمع أفضنفسه والبيئ أن يجعلحتى يتمكن  يالأن يكون نب اإلنسانالذهني يمكن 

 اآلخرة.و  الدنيافي ساملا يكون 

 

 نتائج البحث واالقتراحات 

إن  نتائج البحث عن  ائج البحث واقتراحاته.من هذه الدراسة بنت تسوف تختتم االستنتاجا

ي في آيات االقتصاد هي وجود التأثير السلبي في تفكير من حيث الشخص يصبح  التفسير النص   

را. ، ظاملا، كاذبااديا، خائنام  
 
اعا، بخيال، مبذ الزمة تفكير فاسد هو من السلبي  وأكبر التأثير، طم 

. أما تأثير التفسير السياقي في التربية هو وجود وعي بالفطرة خرةاآل  حياة البائيسة فيلوا االقتصادية

سير السياقي ، أن  التفالبشرية كعبد هللا، الشخص االقتصادي، والشخص االجتماعي. بجانب ذلك

ال، ومحسنا. وكذلك أنه يؤ   
 
ثير إيجابيا في شخصية من حيث يصبح الشخص زاهدا، عادال، متوك

ويوص ى بإجراء املزيد من البحوث للتحقيق  املجتمع.و خرين اآل  عند املةفي املع قبول شخصفي  يؤثر

 ا البحث.في الحاديث النبوية الكاملة عن االقتصاد من أجل تطوير نتائج هذ
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 العترافا 

سوادايا و مدير جامعة يللدكتور الحاج موكارتو سيسو الباحث يشكر  هذه املناسبةفي 

مرا زين الدين رئيس املعهد للبحث، الستاذة الدكتورة ون، الدكتور الحاج أبجونونج جاتي شر 

 بحيث يمكن ةلجنة املؤتمر الدولي للغة العربيالحاجة إيدا روسنيدة عميدة كلية االقتصاد، و 

 .ؤتمراملهذا البحث في تقديم الباحث 

 

 املراجع
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 ه. 1422
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 النفس.بسلوكيات ضبط  اوعالقته حالة وواقعية املواقف الروحية لدى الطالبالبحث هذا ا يعرض  :ملخص

التحكم في النفس حين  ادة الطالب في أداء صالة الجماعةفي هذا املقال هو ع هاملوقف الروحي املشار إلي

أجريت الدراسة في بولبان مع عينة من  بالضيق في مختلف الظروف والعادات من الكلمات الودية. همر و شعو 

 حصلوا على استبيان  411
ً
ف قدرة ييتعلق بمواقف وعادات املستجيبين في أداء الصلوات في الجماعة. وكطالبا

التحكم في نفسه عندما يكون هناك ضغط بسبب الهداف التي لم تتحقق في حياته أو موقفه من  املستجيب على

كما يلزم  ،خالل البقاء الصديق. وأظهرت النتائج أنه ال يزال يتعين تحسين عادات صالة جماعة بولبان الطالبية

 ه ف.ثتعزيز وتدريب أفراد تالميذ بولبان على النفس بشكل مك
ً
 في تطوير برامج تنمية شخصية كان هذا مدخال

ً
اما

 Polbanالطالب املسلمين وتنفيذ تعليم الدين اإلسالمي في 

 

 املسلمون ب طال الة، موقف ضبط النفس، عاعادات صالة الجمالكلمات الرئيسية: 

 

 مقدمة

 الإلى تثقيف الطالب ليصبحوا عماPolban يهدف التعليم املنهي الذي هو سمة بوليتكنيك 

يجب إعداد مختلف التحديات التي سيواجهها  ي حياتهم االجتماعية.ي العالم الصناعي وففمهرة 

االجتماعية من خالل تشكيل كامل وشامل للتكوين. تعني خريجو بولبان في عالم العمل وحياتهم 

بل  ،ليست مجرد تدريب هاديء Polbanالطبيعة الكاملة والكامل أن التوجيهات التي يتم تنفيذها في 

الب على مهاراتهم الناعمة. يرتبط تطوير مهارات الطالب الناعمة ببرنامج ضمن أيًضا تدريب الطتت

بما في ذلك  ،ليم الديني اإلسالمي  القادر على تعزيز شخصية الطالبتعليم الشخصيات وتنفيذ التع

 زرع القيم الروحية لدى الطالب.

ين االعتبار أن مع الخذ بع ،املهمة ستحدد الدراسة املواقف الروحية واملواقف االجتماعية

م تأتي من ظروف وشخصيات غير متجانسة. وهذا يتطلب الحاجة إلى رس Polbanمدخالت طالب 

 ،باإلضافة إلى ذلك بحيث يمكن تنفيذ التوجيه على النحو المثل ،خريطة لحالة مواقف الطالب

وملة التي وعصر الع 4.0صناعية ليواجه الطالب الحياة في عصر الثورة ا ،على العوامل الخارجية

mailto:waway@polban.ac.id
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ال يمكن  .كما يجلب تأثيرات سلبية مختلفة ،باإلضافة إلى توفير التقدم في مختلف جوانب الحياة

من ناحية أخرى  ،4.0إنكار سهولة الحياة والتقدم مع وجود التكنولوجيا نتيجة للثورة الصناعية 

ة الجيل الصغر في محاصر  ،صعود الجريمة تواجه البشرية أيضا مع أزمة الخالق التي تثير القلق

الفساد الذي يقوم به أناس من وارتفاع مستوى  ،وتفش ي الفقر ،نمط الحياة الحرة واملخدرات

 مختلف مناحي الحياة.

(، عنصرين يدالن 97: 2018) واوي قدرةهللاوفق ما نقل عنه  ،(2006) ئانيس متىيذكر 

أن الطغيان هو أحد  متىوضح لطغيان واالغتراب. أاوهما ظهور  ،على أزمة معنوية في املجتمع

التي تحدث تشير إلى تدمير العالقات االجتماعية أعراض تدمير السلوك االجتماعي. ظاهرة االغتراب 

ولكن ليس  ،الفرد يعمل جسديا مع املجتمع والنتائج في فصل الفراد عن مجموعاتهم املجتمعية

جتمعات ويفصلون. ال توجد ثقة في ينقسم الفراد وامل ،تهناك حميمية في قلبه. ببطء ولكن بثبا

ومن اآلثار الخرى للتغريب هو والدة عدم االرتياح  .اآلخرين وفقدان القلب كل تشجيع للصداقة

 وعدم الرضا في حياة اإلنسان.

( أن الهدوء والسالم هما أهم 2004راشمات ) جالل الدينيقول ماسلو كما نقلت 

البشر في هذا الوقت ال يميلون إلى معرفة كيفية فقد زعم أن  ،مع ذلكو احتياجات املجتمع. 

يؤدي عدم تفسير الحياة  االعتراف بأنفسهم ويعيشون الحياة في العالم بشكل صحيح وذات مغزى 

 عن آراء  ور بالمان والسلم والسالمبشكل صحيح إلى أن البشر املعاصرين بعيدون عن الشع
ً
نقال

لبشر املعاصرين يختبرون العزلة عن أنفسهم ( أن ا2014)شاهدين  رذك ،كارل غوستاف جونغ

 حتى بعيدا عن هللا. ،والبيئة االجتماعية

وضعت تعاليم اإلسالم تعاليمهم كطريقة للحياة للحياة البشرية تعاليم اإلسالم  ،في الواقع

لى حياة آمنة إحيث تقدم التعاليم اإلسالمية الناس  ،رحمة إلى الكون. وهذا أمر ذو مغزى تنزل 

 وهو اإليمان التام باهلل سبحانه وتعالى ،وآمنة. هذه الشياء الثالثة يمكن تحقيقها باملفتاح وسلمية

الناس إلى تصبح جوانب الروحانية في اإلسالم نقطة الضغط الرئيسية في إيصال  ،وبهذه الطريقة

في  .هي الصالحياء القيم الروحية إالشعور بالمن والسالم والسالمة. من بين التعاليم اإلسالمية في 

ة ،التعاليم اإلسالمية
 
 ،في هذه الحالة .بل لها تأثير اجتماعي ،ال تعتبر الصالة مجرد طقوس متعال

 .لفحشاء واملنكرالفعال يذكر القرآن في سورة العنبوت أن الصالة يمكن أن تمنعها من ا
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ع يجمع الناس في الواق ،ب الروحيةنأبعاد الصالة كتوحيد للجوانب املادية للبشر مع الجوا

املعنى الضمني هو أن البشر الذين يفهمون طبيعة الحياة سوف  ,على فهم طبيعة الحياة البشرية

، في هذه املقالة على التحكم في نفسه.أحدها يتجلى في القدرة  ،ينجون من أفعال الفاهيسية واملنكر

 لتحكم في طاقتهم العاطفية.بشرية القادرة على التنعكس القدرة على التحكم في البشر في العراض ا

 .هو التأكيد من المة اإلسالمية للصالة في الجماعة ،التوجيه للصالة في التعاليم اإلسالمية

، وهو ما يعني جدا أن الجماعة بما في ذلك السنةالة في جمهور العلماء يجادل بأن قانون الص

ا ب كونها مذهًبا ينظمنإلى جا ،الصالة ,تنفذها المة اإلسالمية
ً
بل تربط أيًضا  ،طقوًسا بشرية فوق

يتم فقدان الفرق طبقات في الحياة  ،العالقات االجتماعية بين البشر. من خالل صالة الجماعة

 متساٍو أمام هللا. ،نفسهاالجتماعية البشرية. كل ش يء هو 

الطالب في أداء  تتحاول هذه املقالة استكشاف كيفية عادا ،على أساس املرافعات أعاله

الة الجماعية كبعد للمواقف الروحية وعالقتهم بقدرة الطالب على التحكم في أنفسهم كأبعاد الص

تم تحقيق الرغبة للمواقف االجتماعية. ضبط النفس في السؤال هو عادة الغضب عندما ال ي

شكلة التي بنيت في ملكانت صياغة ا واالستياء إذا لم يتم قبول املدخالت في املناقشة في املجموعة.

هذه الدراسة هي كيفية عادات الطالب في أداء الصالة في الجماعة ومدى العالقة بين عادات 

 .Polbanالصالة في مجموعة الطالب وقدرة الطالب على التحكم في أنفسهم في 

 

 نظرية الصالة

 – ىصل( أن الصالة تأتي من الكلمات 145: 2010يذكر عزام وسيد حواس ) ،في اللغة

( بأن 91: 2011يجادل رجب ) ،باملصطلحات .أو إقامة الصالة ،ي يعني الصالةالذصالة  –يصلوا 

وطلب  ،وتكون ممتنة ،الفكار للسجودكلمة "الصالة التعددية" هي الصالة التي تعني مواجهة جميع 

من كلمات  ( أن الصالة هي عبادة تتكون 205: 1973يقول السيد صابق ) ،في هذه الثناء ,املساعدة

حسبي ذكر  ،نة تبدأ بالتكبير هلل سبحانه وتعالى وتنتهي بتحياتي. تماشيا مع هذا الرأيوأفعال معي

تعبير هي العبادة التي تتكون من أعمال معينة وأقوال تبدأ ( أن الصالة وفقا لهذا ال175: 2013)هللا 

بالصالة تعني ذه املقالة املقصود هفي  ،وتنتهي مع تحيات. بناء على هذه اآلراء املختلفةالتكبير مع 

 من التاكبير كبداية للتحية في الختام. ،عبادة هللا وفقا لشروط محددة سلفا
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 :اه عبد هللا بن عمرفي حديث رو  قد سلم ص.كان رسول هللا 

قال: تم إبالغنا لنا مالك نافع من عبد هللا بن عمر في  ،"بعد أن أخبرنا عبدهللا بن يوسف

وسلم قال: إن صالة الجماعة أكثر أهمية من الصالة  محمد صلى هللا عليه يالواقع أن النب

 ()رواه البخاري  وحدها بسبع وعشرين درجة".

كما نقل من قبل  ،الجماعة في بنية التعاليم اإلسالمية. هللايصف الحديث وضع الصالة في 

 عندما يصلي مسلم في ةيوفر الدافع في شكل لطف أو مكافأة أكبر وموقف أكثر النبيل ،رسول هللا

( أن بعض 107: 1994د )شييقول سليمان ر  ،اء صالة الجماعةفيما يتعلق بقانون أد الجماعة.

يزعم البعض أن  ،الة الجماعة حسب بعض علماء الفارو في العينالعلماء يجادلون بأن قانون ص

لجماعة هي السنة االرأي القائل بأن الصالة في  .، والبعض يقول السنةالوجبصالة الجماعة هي 

بحيث يتم التأكيد بشكل عام على صالة الجماعة ولها موقف خاص  ،ؤكدة يتفق عليها العلماءامل

 لكل مسلم.

 ،( أنه من بين اآلثار املترتبة على الصالة في التدريب السلوكي45: 2013) قسطالني يقول 

ة الشخص من خالل ييمكن رؤية عقل ،في رأي كوشتوالني فإن الصالة تعزز التحمل الذهني.

عداده لتنفيذ االلتزامات واالبتعاد عن املحظورات. إذا كان املسلم ينفذ أوامر هللا سبحانه است

فإن املسلم الحقيقي هو مسلم لديه القدرة على التحمل العقلي  ،شكوى دون يئس وال ،وتعالى

 أمور أخرى: من بين ،( يذكر بين أسبقية الصالة في الجماعة53: 2008القحطاني ) كمؤمن.

 واالنتباه ،ومحبة بعضهم البعض ،والعمل الجيد ،اقة بين املسلمينربط الصد .1

املتبادل بين بعضهما البعض بحيث يفهم كل والذي هو الحب  ،غرس الحب املتبادل .2

 منهما اآلخر ويفهم الوضع اآلخر.

. ميعرفون بعضهم البعض فيما بينه ،لنه عندما يصلي الناس معا ،تعرف على بعضكما .3

 ساواة وتدمير االختالفات االجتماعية.يشعر املسلمون بامل

ف جميع املسلمين اتجاه لنه ليس بالضرورة أن يعر  ،تجنب الخطاء في اتجاه القبلة .4

وأحياًنا يكون هناك أيًضا من ينسون إذا كانوا في مكان ال يزال غير  ،القبلة بشكل صحيح

 مألوف.
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ف الناس على االنضباط .5 ال يتخطى وال  ،ن بالتفصيلاعتاد أن يتبع الكاه لنه إذا ،تعر 

 
ً
 ثم يعتاد على االنضباط. ،وال يرافقه بل يتبعه ،يتأخر كثيرا

 

 نظرية التحكم الذاتي

وفقا لشابلن  ،السيطرة على النفس ،أو من الناحية النفسية ،ويطلق على ضبط النفس

ه سلوك هي القدرة على توجي ،(7: 2015كما نقلت من انداه هارياني وجون هيروانتو ) ،(2006)

 ،الوقت نفسهاملرء من حيث قدرة الشخص على قمع وعرقلة الدوافع أو السلوك االندفاعي. وفي 

هما ترتيبات للعمليات  ،(21: 2011فإن كالهون وأكوسيا اللذان يذكرهما غوفرون وريسناواتي )

ص على قراءة أنفسهم خالبدنية والنفسية والسلوكية. التحكم الذاتي هو جزء من قدرة الش

يجب على  ،(22: 2011وفقا لغوفرون وريسناواتي ) ،وبيئتهم. في القدرة على قراءة أنفسهم وبيئتهم

كل فرد أن يكون مختًصا في إدارة العوامل السلوكية الصحية مع الوضع والظروف. لتقديم أنفسهم 

غبة في تغيير والر  ،جذب االنتباه ىوامليل إل ،في التنشئة االجتماعية القدرة على التحكم في السلوك

 مع اآلخرين والتستر على مشاعرهم.والتنازل دائما  ،وإرضاء اآلخرين ،السلوك لتتناسب مع اآلخرين

يتم  ،يتم توجيه كل فرد إلظهار السلوك الكثر مالءمة له. بمعنى ،في التفاعل االجتماعي

يختارها الفرد.  اتجة عن الردود التيناختيار هذا السلوك بهدف حفظ تفاعالت القيم السلبية ال

على هذا  من كل استجابة املختارة. ضبط النفس مفيد ملساعدة كل فرد من الخسائر التي قد تنشأ

يرتبط ضبط النفس بقدرة الفرد على إدارة العواطف  ،(23: 2011ووفًقا لغوفرون ) ،الساس

عبير مفيد لى شكل من أشكال التإوالدوافع من داخله حتى يتمكن من توجيه الطاقة العاطفية 

 ومقبول اجتماعًيا.

السيطرة على النفس هو كيف يمكن لكل فرد أن يحافظ على فإن إظهار  ،في هذه املقالة

الطاقة العاطفية في شكل كبح الغضب عندما يحدث الواقع خارج إرادته. يتم رؤية قدرات التحكم 

 الذاتي املتغيرة في الرسم البياني التالي:

 

 

 



 
 

 

 
﴿421﴾ 

 

دوا ثانيةلية ودالة لن  ال
ة ا عالق ن القيمم: سالاإلوالعرب ني بل عربية وتعليم الو الدينية دراسة ع فتهاألغة ال مرب 21 دبها وثقا ف  2018ن

 

 قة العاطفيةاالط

 

 القدرة

 

 غاضب إذا لم يتم تحقيق الرغبة

 

 التحكم

 نفسك

 

 االنزعاج عندما ال يتم قبول االقتراح من قبل شخص آخر

 

 

 منهجية البحث

 .2018تم إجراء هذا البحث في كلية الفنون التطبيقية في باندونغ في عام 

صبحت في حين أ ،2018راس ي دكان عدد السكان في هذه الدراسة جميع الطالب في العام ال

. في هذه الدراسةطالًبا مستجيبًيا تم  411عينة من 
ً
تم جمع البيانات من خالل  ،أخذهم عشوائيا

، لذلك يتم تفسير املتغيرات في بيان في هذه الدراسة مقياس ليكرتأداة استبيان. يستخدم االست

لة الحقيقية سؤال على أساس الحا ييتم اإلجابة على كل إجابة ف ,الدراسة كمؤشرات قابلة للقياس

.متكرر، وخطيًرا ، وهو دائًما،للمدعى عليه
ً
 ، وأبدا

املتغيرات  واملتغيرات التابعة. ،املتغيرات املحددة في الدراسة تتكون من املتغيرات املستقلة

في حين أن املتغير التابع هو  املستقلة التي نوقشت هي عادات الطالب في أداء صالة الجماعة.

يتم قبول املدخالت املقدمة في كل وتهيج الطالب عندما ال  ،قيق الرغبةغضب عندما ال يتم تحلا

 يتم تحديد املتغيرات في الدراسة على النحو التالي: ،مناقشة

 

 اتهمناقشنتائج البحث و 

 املستفتى وبرنامج الدراسة للمستجيبنوع 

 ,من اإلناث 285من الذكور و  126يتألفون من  ،طالًبا 411كان املشاركون في هذه الدراسة 

 D3 نامجرب بالط نم مستجیبًا 124 علیه عیدللم لتعلیميا نامجرلبا رھأظ ،نفسهت قولافي و

و  ،سةدنه D4نامج رمستجیبًا في ب 55و  ،D3 سيدنھلر انامج غیرلبامستجیبًا في  144و  ،سةدنه

 .D4 سيدنھلر انامج غیرلبامستجیبًا في  88
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 جماعةفي ال ضة الفر العادة في أداء صال 

 119، يًبا ينفذون دائًما صالة الفريضةمستج 22كان  ،في الجماعة ضذ صالة الفر في تنفي

 يؤدون أحياًنا صالة الجماعة في الجماعة. 257و  ،غالًبا ما كانوا يؤدون صالة الفريضة

ستج ،باإلضافة إلى ذلك  صالة الفيكان هناك م 
ً
في  .في الجماعة رضب واحد لم يؤد  أبدا

. تشير البيانات إلى أن طالب 2.40هي  Polbanعادات الصالة في مجموعة طالب  قيمة ،املتوسط

Polban  نادرا ما يصلي في الجماعة. 2018في فترة التعليم 

هناك اختالفات في العادة من صالة الجماعة للطالب وطالب  ،عندما ينظر إليها من الجنس

ال يوجد اختالف في عادات الصالة في  ،من برنامج الدراسة ولكن عندما ينظر إليها ،الجامعات

 .الجماعة

 

 العادات الغاضبة عندما ال يتم تحقيق الرغبة

ممن شملهم  59 ،مشاركين إنهم غاضبون دائًما 3قال  ،اد عدم تحقيق الرغبةيفي اعت

في بعض  نمن املستجيبين أنهم كانوا غاضبي 292وذكر  ،االستطالع قالوا إنهم غاضبون كثيًرا

 ،من املستجيبين أنهم لم يكونوا غاضبين أبًدا. في املتوسط  45قال  ،ضافة إلى ذلكباإل  الحيان.

. هذا يعني أن 2.65هي  Polban طالب رغبة إلى الوصول  يتم لم عندما الغاضبة العادات قيمة

لم تكن هناك  ،ق في اختبار الفر  الطالب غالًبا ما يكونون غاضبين عندما ال يتم تحقيق الرغبة.

في . سواء عن طريق الجنس أو برنامج الدراسة ،Polbanت في عادات الغضب لدى طالب اختالفا

سواء عن طريق  ،Polbanلم تكن هناك اختالفات في عادات الغضب لدى طالب  ،اختبار الفرق 

 الجنس أو برنامج الدراسة

 

 يضايق العادات إذا لم يتم قبول مدخالتي من قبل اآلخرين.

من املستجيبين  4أعرب ما يصل إلى  ،يتم استالم املدخالت ي بيان مفاجئ عندما لمف

 ،يشعرون بالضيقمن املستجيبين قالوا إنهم غالًبا ما  44بالضيق عندما لم يتم استالم مدخالتهم 

من  91قال  ،باإلضافة إلى ذلك وأحياًنا ما يشعرون بالضيق عندما ال يتم استالم مدخالتهم.

 موقف فإن ،ًدا على الرغم من عدم قبول مدخالتهم. في املتوسط ين أنهم لم ينزعجوا أبباملستجي
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هناك  ،ن الجنسين. عندما ينظر إليها م3.10عندما ال يتم قبول مدخالتهم هو  Polban طالب

. وعندما ينظر إليها على أساس خلفية برنامج Polbanاختالفات في عادات اإلزعاج عند طالب 

االنزعاج إذا لم يتم قبول املدخالت في طالب الهندسة وغير   يوجد اختالف في عادةال ،الدراسة

 الهندسية.

 Polbanاالرتباط بين عادات الصالة في جماعة وضبط النفس من طالب 

 Polbanوجد أن العالقة بين عادات الصالة في مجموعة طالب  ،من نتائج تحليل االرتباط

يعني أن عادات الصالة في جماعة  وهذا .0.025-وبلغت  ،ةمع قدرات ضبط النفس كانت صغير 

طالب بولبان في املجموعة التي تم اختبارها تظهر عالقة سلبية ضعيفة مع قدرة ضبط النفس. هذه 

وفي برنامج غير الهندسية. إذا تم  ،في برنامج الهندسة ،سواء في الذكور واإلناث املستجيبين ،قةالعال

 ،معات مع مكونات مختلفة من ضبط النفسعادات الصالة في التج تقسيمها على أساس كثافة

 عندئذ يتم الحصول على البيانات على النحو التالي:

يتم الوصول إلى  الجماعة وبين عادة الغضب عندما الالعالقة بين عادات الصالة في  .1

، كلما ارتفعت عادات الصالة في الجماعة ، وهذا يعني أنه كلما0.30-الرغبة هي 

 م يتم قبول املدخالت.فضت عادة الغضب إذا لخان

العالقة بين عادات الصالة في الجماعة مع عادات مزعجة إذا لم يتم تلقي املدخالت في  .2

كلما انخفضت عادة  ،وهذا يعني أنه كلما ارتفعت عادات الصالة في الجماعة ،0.44-

 التهيج إذا لم يتم قبول املدخالت.

 

حول مستوى عادات الصالة في  إجراء مالحظات متعمقة عندما تم ،باإلضافة إلى ذلك

 وهي: ،تم الحصول على أسباب مختلفة ،مجموعات الطالب التي كانت منخفضة إلى حد ما

إن نمط املحاضرات الكثر عملية في ورش العمل واملختبرات يؤدي إلى ضبط الطالب  .1

 في مواقع ورشة العمل واملختبر.

في البرامج الهندسية( مراقبة  العمل واملختبر )خاصة يتطلب التدريب العملي في ورشة .2

 وفي بعض الحيان يتم تنفيذ املالحظات عند تردد نداء الذان ؛ ،مكثفة
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صباًحا وتنتهي في بعض الحيان في تمام  12:20يب استراحات الفصل الساعة يتم ترت .3

أنشطة  ، ال يزال الطالب فيًء. حتى عندما يتردد صدى الدعواتمسا 3:30الساعة 

 املحاضرات 

في حين أن فترة الراحة  ،بعيد جدا عن قاعة املحاضرة لقمان الحكيم ف مسجدموق .4

 قصيرة جدا.

 جمه محدود. لذلك يجب أن تتناوب الصالة.ح ،في كل مبنىاملصلى  .5

تفضل أن  ،حتى عندما تحصل على املنزل / املنزل  ،اإلرهاق من أنشطة املحاضرات .6

.
ً
 تأخذ استراحة أوال

 جاتتاناالست

االستنتاجات من دراسة عادات الصالة في الجماعة مع القدرة على ضبط النفس من طالب 

Polban :هي كما يلي 

 

 نادرا في أداء صالة الجماعة؛ Polbanال يزال واقع العديد من طالب  .1

معتاد على أن يكون ودودا وقادرا  ،في ضبط النفس جيد جدا Polbanإن واقع قدرات طالب  .2

 ستياء.اال  على مقاومة

هناك عالقة ضعيفة بين عادات الصالة في الجماعة و قدرات ضبط النفس لدى طالب  .3

Polban. 

 

 االقتراحات

 وهي: ،تم الحصول على اقتراحات مختلفة ،من الدراسة املذكورة أعاله

من الضروري ترتيب وقت املحاضرات التي ال تصل إلى  ،الجماعةلتحسين عادات الصالة في  .1

 عة في الحرم الجامعي ؛ماجوقت صالة ال

يجب أن يكون هناك تعميم والتزام قيادة اإلدارة املتعلقة بتشجيع الصالة في الجماعة وفي  .2

 الوقت املحدد في مسجد الحرم الجامعي ؛
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هناك حاجة إلى  ،يدة بما فيه الكفايةبالنظر إلى أن حقيقة ضبط النفس للطالب ليست ج .3

 .Polbanب التوجيه وتعزيز دور االستشارات لطال 

هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للبحث عن العوامل التي لها تأثير  ،باإلضافة إلى ذلك .4

 كبير على قدرات الطالب على التحكم الذاتي.
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Abstract: Instagram as one of the most prominent social media platforms in Indonesia is not only used to 

share lifestyles but also to entertain each other. Some of them try to entertain people through jokes and 

memes. Surprisingly, we can find some posts which use Arabic language as comedy contents, like ed it ing 

Lady Gaga’s video clip with audio music of Arabic songs like Magadir. Although this song does not have 

any religious content, it surprisingly causes criticism and condemnation from netizens. Therefore, this 

study aims to observe the perception of netizens towards the use of Arabic language as comedy content in 

Indonesian Instagram accounts.  

Using qualitative approach, this research tries to analyze Hahaha.Official Instagram account which 

frequently use Arabic language as comedy content and definitely invites negative comments from 

netizens. Therefore, we choose some of the most notable comments as sample. Not only analyzing t he ir 

comments, we also tried to conduct in-depth interview by contacting them. The re sult  o f t he re search 

shows that most of the netizens in Indonesia still perceive Arabic as a sacred language, which may not be  

used for jokes, comedy, or any un-religious affairs, regardless to its function as communication tool like 

other languages. 

 

Keywords: perception, netizens, Arabic, Instagram, comedy 
 

Introduction 

Modern communication technologies have increased the possibilities of how people 

send and receive information. Social media are one such technology that have been 

largely used by people in Indonesia, the most populous Moslem country in the world. 

They tend to use these social tools to gather information, share stories, and discuss 

concerns. People in Indonesia do not only use social media to share lifestyles but also 

to entertain each other. There are various social media platform which are famous in 

Indonesia, such as: Facebook, Twitter, and Instagram. 

Instagram is one of the most prominent social networking site in Indonesia. 

Created by Burbn, Inc., Instagram is very easy and fun to use. Users can upload 

photos that they want to show on their Instagram account. They can give a sign of 

'love' if they like the uploaded photo, and even give a comment in the place provided, 

namely under the photo. All users can access photos of other users without 

permission. Besides accessing them, they can also leave comments as they please in 

the photo without having to interact directly with the photo. Based on a survey 

conducted by GlobalWebIndex, Instagram has experienced an increase in usage. The 

number of active Instagram users surged 23 percent from 130 million users in July 

2013 to 150 million users in January 2014. The latest data shows the number of 

photos uploaded to Instagram has reached 16 billion. Every day 55 million users 

upload photos and, in every month, the average Instagram user spends 275 minutes 

of his time Based on the latest data in 2015, Instagram users in Indonesia have 

reached 58.6 million. Meanwhile, according to a survey conducted by Jakpat.net, as 
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many as 64.4% follow Instagram accounts of public figures (celebrities, political figures 

and religious figures). While the rest are following entertainment accounts.  

In the turmoil of conflicts happening in cyberspace, entertainments (especially 

comedy or humor) could be very important for netizens. It can reduce tension, relieve 

stress, and make them happy. In Indonesia some of Instagram accounts have 

established themselves as humor or comedy accounts. Some of the most prominents 

accounts are @dagelan, @indovidgram, and @hahaha.official. Among those accounts, 

@hahaha.official is the most interesting one. This account “boldly” uses Arabic 

language as comedy contents! In some posts we can see edited video of Lady Gaga 

and Nicki Minaj singing Arabic songs like Magadir and Deen Assalam. 

Hahaha.official ignores how important the Arabic for Muslims is. Not only 

because the Al-Quran was revealed in Arabic, Islamic scientific and religious texts were 

also written mostly in Arabic. Worse yet in this millennial era, new da’igrams (young 

Islamic social-media da’i –preachers- who use Instagram as their splatform) tend to 

use Arabic lexicons to construct their Islamic identity. They prefer using words such as 

ana-anta and akhi- ukhti instead of saya-kamu and saudara-saudari. It further 

increases the sacred position of Arabic language, regardless to its main function as a 

communication tool. Arabic is always associated with novelty, piety, and religiosity. 

Thus, it is not surprising to see netizens criticize and condemn Hahaha.Official for 

editing the video of Lady Gaga and Nicki Minaj singing Arabic song like Magadir and 

Deen Assalam. Moreover, they always wear inappropriate clothes in their videoclips. 

Although the songs are not religious and only for entertainment, these posts are still 

considered inappropriate and insulting to Islamic religion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Image.01 

Lady Gaga singing Magadir 

Image.02 

Nicki Minaj singing Deen Assalam 
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All the above phenomena is very interesting to discuss. It is very important to 

know how prominent the position of Arabic language is in Indonesia. Therefore, this 

research is conducted to observe the perception of netizens towards the use of Arabic 

language as comedy content in Indonesian Instagram accounts.  

 

Methods 

Using descriptive qualitative approach, this research tries to analyze 

Hahaha.Official Instagram account which frequently use Arabic language as comedy 

content. Therefore, we choose the followers of this account as population, and we 

select some of the most notable comments in particular posts as the sample.  

In this research, we use the critical discourse analysis by Teun A.Van Dijk which is 

known as the Sociocognitive Approach (SCA). Van Dijk revealed that when a 

researcher conducts research on discourse, the research is not merely focusing on text 

analysis, because the text is the result of production practices that must be observed 

(Eriyanto, 2001: 221).  

 
 

 

 

Based on the model above, Van Dijk’s SCA discourse analysis model consists of 

three levels, they are: 1) Text level; at the text level which is also called “micro 

structure”, researcher will see how the structure of the text or discourse strategy is 

used to convey a particular theme, 2) Social cognition; at the level of social cognition, 

researcher will study the text production process involving individual cognition of text 

makers. As mentioned previously, social cognition itself had various forms such as 

ideology, values, attitudes, and norms of the text producers who would be sought out 

by conducting in-depth interviews to find out the social cognition of the text 

producersand, 3) Social context; this last level is conducted to find out the construction 

of discourse that has been developing in the community regarding the context. A single 

discourse might be part of other discourses which are developing in society.  

 

Result 

Image.03 

SCA Discourse Analysis Model of Van Dijk 
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The first step to start this research is analyzing the text level. The term of 

“text” in this research refers to netizens’ comments on Instagram. We choose 

Hahaha.Official Instagram account because it is the most popular comedy account in 

Indonesia with 445.000 follower nationwide. The researcher then chooses three most 

popular posts which use Arabic language as comedy content, they are: 1) Magadir by 

Lady Gaga and 2) Hmm. hmm (Deen Assalam intro) by Nicky Minaj. 

 

Text Analysis 

Based on Van Dijk’s SCA discourse analysis model, firstly we need to analyze 

the text level. In this level which is also called “micro structure”, researcher will see 

how the structure of the text or discourse strategy is used to convey a particular 

theme. The structure consists of semantics, syntaxis, semiotics, ane rethorics. The 

table below will explain the structure in depth: 

 

SEMANTICS  

Background: 

To justify ideas conveyed in a text, we have to see the background behind the 

text so that we can figure out what kind of ideology or believe behind the text. 

We could see what @xxdaffax said: “Lady Gaga is going to be muallaf 

(converting to Islam)”, and also @ichaaald: “Lady Gaga is going to insyaf 

(repent)”. Both indicate that most of netizens who commented on this post are 

moslems, and Arabic language is inevitably related to Islam. Thus, people who 

speak and sing Arabic should be moslems. Christians (or adherents of other 

religions) like Lady Gaga are inappropriate to speak or sing in Arabic language. 

This is mainly due to the lack of knowledge of mostly Indonesian Moslems. 

They don't know that not all Arabs are Muslim 

 

Detail: 

By paying attention to the details in a text we can find out what discourse is 

developing in the community. We could see @buzzenstragram said: “why 

doesn’t she wear hijab? She’s performing Arabic song!. What @_fikriikal said is 

more extreme: “Saying Arabic words but wearing such clothes! You’ll get 

beaten, Mr.Admin!”. Both comments are pointing to an important detail: hijab!. 

It indicates a discourse that Muslims in Indonesia today tend to assume that 

hijab is a must for Muslim women... Thus, Lady Gaga/Nicki Minaj should also 

wear hijab since they sing in Arabic, the language of Islam. 
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Intention: 

the intention here means the existence of an implicit thing conveyed by the 

text producer. @rogereghy’s comment is the best example. He said: “It’s not 

polite! a creature like Lady Gaga sings an Arabic song!”. The way he call Lady 

Gaga “creature” instead of “girl” or “singer” shows that he deliberately 

humiliate her. A figure like Gaga which is weird, wild, and impolite does not 

deserve to speak or sing Arabic, a holy language. We can also see what 

@sarrasy.as said: “Astaghfirullah (I beg forgiveness to God)”. She does not 

explicitly said that Ladu Gaga is bad, but we understand that actually she 

means that Lady Gaga is sinful person by asking forgiveness to God.  

Presumption: 

Presumption here common sense. The common sense existing in Indonesian 

society is that Arab is Muslim and Muslim is Arab. Therefore, making fun or 

joke on Arabic language is considered offensive. See what @sohibulwafa69 

said: “It’s mad! It’s a blasphemy!”. Moreover,some conflicts happening in 

Indonesian society are caused by religious common sense (we still remember 

Basuki Tjahahja Purnama’s case of blashphemy). Thus, it’s not surprising to 

see the following comments : “I’m afraid.. the admin’s house will be attacked 

and he will be off till the end of his life” (@ahmadtorang_627),“Am I the only 

who is afraid if this song is continued? (to the whole lyrics)” (@tryonno), and 

“Luckily the admin only post the hmmm.. part. If he post the whole lyrics, he 

will definitely die”. Any blasphemy toward religious symbols (i.e. language) will 

cause threats and dangers. 

 
 

After analyzing the text from semantic aspects, we will continue to analyze it 

from syntax aspects as follows: 
  

SYNTAX 

Sentence Form: 

We can see most of the comments active positive like: “Lady Gaga is going to 

convert to Islam (@xxdaffax)”, “Lady Gaga is going to repent” (@ichaaald) and 

“…Lady Gaga sings an Arabic song (@rogereghy) . In those sentences Lady 

Gaga is positioned as subject. We can also find interrogative sentences like: 

“Why is the duration so short? (@mofaizzal), “Am I the only who is afraid if 

this song is continued? (@tryonno), Oh Mr.Admin, are you okay?” . This 

interrogative sentences indicate that the commentators wants communicate 

and get responses, whether from other netizens or the admin of the account. 

We can also find command sentences like “Do not use Arabic language as a 

joke!” (@zulfiqarku) which indicates that the commentator is serious in 

forbiding the admin to make such jokes. 
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Coherence: 

Element of coherence in this research is using conjunction, like but, while, so, 

and, etc. See what @fikriikal said: “Saying Arabic words but wearing such 

clothes! You’ll get beaten, Mr.Admin!”. He use the conjunction but to 

emphasize the contrast/ irony between Arabic as a holy language and Nicki 

Minaj’s performance which is considered inappropriate. The conjunction is also 

found in @zoelkarnaen’s comment: “waiting the comments of netizens from 

the heaven, but I haven’t found them yet!”. He is waiting for responses from 

radical Moslems (netizens from the heaven) but he has not found it yet. This 

sentence actually means satire for hardline Muslims who give negative 

comments. 

 

 

Pronouns: 

It is important to analyze the pronoun chosen by netizens in their comments. 

See what @husnasuby said “Jijik ane. Woy min, situ sehat? (I am disgusted, 

Oh admin, are you ok?” She prefers the word ane (originally ana) instead of 

aku. Indonesian moslem nowadays tend to use arabized pronouns like ana and 

anta) to construct their Islamic identity. Just because ana and anta come from 

Arabic words, they are assumed better more syar’i (religious) than aku dan 

kamu  

Moreover @husnasuby choose the word situ instead of kamu. The word situ is 

very informal and somewhat indicates dishonor and disgrace. Calling the admin 

situ means that the admin is a despicable person. 

 

The last, after analyzing the text from syntax aspects, we will continue to 

analyze it from stylistics and rhetoric aspect 

 STYLISTICS 

Lexicons: 

By analyzing lexicons, we can figure out why a person choose particular words 

instead of others. Here we can see how different person use different lexicon 

to describe the threat the admin will face because of using Arabic language as 

jokes. @ahmadtorang_617 said “…digedor (be pounded)”, while @_fikriikal 

choose the word “…dihajar (get beaten)”. Both words are intentionally choosen 

to describe the detail of threat will be faced by the admin. The word digedor 

(pounded) will automatically reminds netizens to the anarchic actions that are 

often carried out by particular hardline Islamic organization in Indonesia. 
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RHETORIC 

Graphics 

Graphic elements consists of the use of uppercase letters, bold letters, 

punctuation marks, or special signs in the form of images (emoji). Emoji today 

have become an important element in cyberspace communication. Its funny 

shape and its ability to describe a variety of human expressions making it very 

well liked by netizens. We can see the emoji of *frowning face* used by 

rogerdhy to describe his disappointment on the post, and also *face with 

medical mask* used by @husnasuby to describe how disgusted she is. 

 

 

 

 

 

 

Social Cognition Analysis 

Social cognition is an important part of critical discourse analysis. Social 

cognition monitors discourse, communication, and all forms of action and interaction. 

Social cognition itself has various forms, such as: opinions, attitudes, ideologies, 

norms, and values, or in this study social cognition has the form of logic of truth. 

To know the social cognition of the netizens, it is important to conduct 

interview with them. Therefore, the researcher try to contact all netizens whose 

comment analyzed above. From 16 netizens, only 3 (three) netizens who are pleased 

to be interviewed. They are: @rogereghy, @husnasuby, and @sohibulwafa69. Since 

the platform is cyberspace, the interview is conducted through direct messages feature 

in a non-formal casual way. The interview is conducted from 15 october to 10 

november, and we choose some of important quotes to be displayed below: 

 

Interviewee: @rogerghy; male, student. 

Important quote from the interview: 

Q: “Kenapa mas ga suka sama postingan ini? 

A: “Ya iyalah. Lady gaga kacau gitu. Gila. Masa ngomong Arab. Denger2 dia 

khan yahudi” 

Translation: Q: “Why don’t you like this post? 

 A: “Of course I don’t! Lady Gaga is horrible. How could she speak 

Arabic? I heard she is a Jew” 

Q: bagaimana pendapat mas tentang bahasa Arab? 
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A: “Bahasa Arab itu bahasa Quran. Guru kita aja kalau ada kertas tulisan Arab 

jatoh langsung suruh ambil dan cium. Ini koq malah dibuat lelucon” 

Translation: Q: “What do you think about Arabic?” 

A: “Arabic is the language of Quran. Our teachers always remind 

me, of there is a paper written in Arabic falling should be 

immediately taken and kissed. But now, they make it as joke!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From the result above we can analyze their social cognition using social scheme 

introduced by Van Dijk which consists of Person Schemas, Self Schemas, Role 

Schemas, and Event Schemas.  

Interviewee #2: @husnasuby; female, student. 

Important quote from the interview: 

Q: “Kenapa ukhti ga suka sama postingan ini?” 

A: “Ane jijik lihat baju nya Nicki yang vulgar dan hampir telanjang. Lagunya 

Arab ya baju kudu sopan” 

Translation: Q: “Why don’t you like this post?” 

A: “It’s disgusting to see Nicki’s outfit, so vulgar and naked! Since 

it is an Arabic song, she should wear appropriate outfit 

 

Q: Bagaimana pendapat antunna tentang bahasa Arab” 

A: “Bahasa Arab lugotul Jannah gitu loh. Penduduk surge pakai bahasa Arab” 

Translation: Q: “What do you think about Arabic” 

A: “Arabic is the language of heaven, People in heaven speak 

Arabic” 

Interviewee #3: @shohibulwafa69, male, worker 

Important quote from the interview: 

Q: “Kenapa menurut mas ini penistaan?” 

A: “Deen Assalam khan lagu agamis koq dibikin ginian. Pelecehan banget” 

Translation: Q: “Why do you assume it as a blasphemy 

 A: Deen Assalam is religious song, why people do this? 

Harrashment!” 

 

Q: bagaimana pendapat mas tentang bahasa Arab? 

A: “Arab tuh bahasa yang mulia. Jangan dilecehkan kayak gini 

Translation: Q: “What do you think about Arabic” 

A: “Arabic is a holy language. Don’t harrash it!” 
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The first scheme is person schemas. This scheme describes how someone 

describes and views others. See what @husnasuby’s said “…it is an Arabic song, she 

should wear appropriate outfit” and what @rogeredhy’s said” Lady Gaga is horrible”. 

They indicate that many Indonesian people view some celebrities as immoral and 

inappropriate. The second one is self schemas. This scheme describes how someone 

describes and views himself/herself. Rogeredhy’s statement “…how could she speak 

Arabic. I heard she is a Jew”. This statement indicates that some Indonesian moslems 

still view themselves as the most appropriate people to speak Arabic. Since Lady Gaga 

is said to be Jew, she does not deserve speak Arabic. The way @hasnasuby use ana as 

a pronoun also indicates that she views herself as more syar’i (religious) by using 

Arabic words. The third one is role schemas. This scheme relates to how someone 

views the role and of other person in society. @rogeredhy said: “...Our teachers always 

remind me, of there is a paper written in Arabic falling should be immediately taken 

and kissed”. This statement shows us the role of teachers in society.  
Those since childhood religious teachers have instilled the value of respect for 

Arabic language even though it is sometimes excessive. This value is always 

maintained in Indonesian people until they are adults. The last one is event schemas. 

This scheme shows how an event that occurs in a community affects one's social 

cognition. Some communal conflicts related to religions have made the community 

closer minded. @sohibulwafa’s statement about blasphemy and harrashment is 

believed to be influenced by some blasphemy cases happening lately, like the 

blasphemy case of Basuki Tjahaja Purnama, and tauhid flag burning case which is also 

considered as blasphemy on religion.  

From this analysis we can conclude that many Indonesians still perceive Arabic 

as a holy language. Their lack of knowledge about the real Arabic language and culture 

really worsens their social cognition and make them more close-minded. 

 

Context analysis 

This last level is conducted to find out the construction of discourse that has 

been developing in the community regarding to the context. A single discourse might 

be part of other discourses which are developing in society. In order to examine a text, 

intertextual analysis is also needed. According to Van Dijk, there are two important 

points, namely: power (power) and access (access).  

Power refers to domination. Domination is reproduced by giving special access 

to one group compared to the other group of race, religion, gender, social class, and 

others. Islam as the major religion in Indonesia has played an important role in 

society. Thus, many moslems in Indonesia perceive themselves as a dominant group 

which are the most appropriate for many aspects related to their religion, including 

language. Arabic is no longer assumed as a communication medium like other 

languages in the world. It is only positioned as sacred language which belongs only to 

them, moslems. Therefore, minorities (non-moslems) do not have any right to this 

language. 
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The next point is access. Dominant group usually have larger access than 

subordinat group. This larger access will influence what subject, discourse or idea 

should be delivered to public. Since more than 200 million of Indonesians are moslems, 

and more than 40 % are familiar to internet, it means that there are more than 80 

million moslem netizens who have access to internet. Some of them are new moslem 

preachers who try to use social media to attract young moslem netizens. Those new 

social-media preachers tend to use Arabic words to construct their new Islamic 

identity. They prefer using words such as ana-anta and akhi- ukhti instead of saya-

kamu and saudara-saudari. Although their posts are fulfilled with Arabic idioms which 

may not be familiar for most Indonesian people, surprisingly this approach has 

successfully attracted Indonesian youths which are new learners of Islam. Meanwhile, 

this arabization phenomenon is heavily criticized by local preachers who consider it as 

un-nationalist, regarding the historical fact that Islam came to Indonesia through local-

wisdom approach.  

 

Conclusion 

After analyzing netizens’ comments on particular Instagram ccounts which use 

Arabic language as comedy content using Social Cognitive Approach (SCA) model, we 

can conclude that most of the netizens in Indonesia still perceive Arabic as a sacred 

language, which may not be used for jokes, comedy, or any un-religious affairs, 

regardless to its function as communication tool like other languages. This fact does 

not only portray netizens perception but also ideology and values which implicitly 

goes to intolerance and radicalism. Therefore, as moderate Indonesian moslems, we 

need to educate and introduce the real nature of Arabic language to Indonesian 

people in order to make them more open-minded and tolerance.  
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