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خلفية المسألة.١
القدرة على . من أعظم هداية اهللا لإلنسان هي القدرة على التحدث

يعرب الناس عن أغراضهم .التعبري عن حمتويات قلبه بالصوت املخروج من فمه
وقبل أن يستخدم الناس برموز الكتابة لقد استخدم الناس بالكالم . بالكالم

.كأداة االتصالبوصفها) اللغة(
لذا ينبغي ). كما رأينا يف األطفال(وعلى أساس افرتاض أن اللغة هي قول 

لتعليم اللغة تبدأ باستماع أصوات اللغة يف شكل كلمة أو مجلة مث يعربها  قبل 
االستماع والكالم ترتيب تعليم املهارات اللغوية هيوبالتايل. تعلم القراءة والكتابة

، املرتابطةالعاداتهي جمموعة منأن اللغةافرتاض آخر١.والكتابةوالقراءة 
استخدامبتعلميعندمااألطفال ك،  عدة مراتيكررإذاعادةيكونسوفالفعل و 

التكرار جبانب يعلمبطريقة اللغةيعلمأن درس اللغةملينبغي ولذلك.اللغة األم 
الذاكرة مدة خ املعلومات يفالتكرار هو أرسمن مزية طريقة . بطرق أخرىاللغة

.تعلم اللغةيف اتصال إىل جناحالذاكرةوأمهية دور. طويلة
يف عصرنا احلديث يهتم كثري من الناس باللغات ألن اللغة وسيلة للتعبري 

اللغة هي الوسيلة اإلجتماعية : على السمان قال الدكتور حممد . قد ماتت حياتنا
دورة هامة يف حياة اإلنسانية، لذلك نفهم أن اللغة هلا٢.ملواجهة املوافق للتفاهم
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٢

.األجنبية ، ألن يف كل بالد العامل لغات منها اللغة العربية 
وأما اللغة العربّية هي . إّن ا

. وقد وصلت إلينا عن طريق الّنقل. 
وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب 

٣.ومنظومهم

املسلمني، وذلك ألن مصدر تعاليمها اللغة العربية هي لغة متميزة بني 
ومن الناحية املثالية ، جيب على كل مسلم أن يكون متقنا باللغة . القرآن واحلديث

العربية، على األقل قراءة النص العريب، وعلي تطبيقه قراءة القرآن الكرمي، على 
خاصة إذا كان قادرا على فهم مضمون ويريد . الرغم من عدم فهم مضمون النص

ستها، وكل هذه تأكيد على أن املسلمني جيب أن تكون لديهم وجهات النظر ممار 
.والتوجيه يف احلياة حىت ال يكون رادعا بسهولة

اللغة العربية واحدة من اللغات العاملية اليت هلا أمهية كربى، فهي اللغة 

وهلذه اللغة ظرف خاص جيعلها ختتلف عن بقية لغات العامل املوجودة اآلن، .عريب
٤.فقد ارتبطت بالقرآن الكرمي منذ أكثر من مخسة عشر قرنا

وعملية تعلم اللغة العربية وتعليمها كاللغة األجنبية للتالميذ واملعلمني 
هذا كما قاله . اإلندونسيني ليس بأمر سهل بل هناك املشكالت اليت تواجههم

وتعليم اللغة األجنبية ليس باألمر السهل او اهلني لكنه مع البحث : علي احلديدي
. والدراسة أمكن الوصول إىل عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت قصري وجبهد معقول

٥.إن تعليم أية لغة ألجنيب عنها مشكلة تستحق التفكري والبحث واإلهتمام
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٣

اإلسالمي احلديث يف "الشهداءإمام"معهد لتحقيق هذه االغراض،
األعمال التجريبية من تعليم اللغة العربية، يتطلب من الطالب بأن ينطقو بالعربية 
أينما كانوا وىف أي وقت كانوا  وليس فقط يف الفصول الدراسية وحدها، بل من 

اللغة كي يكون الطالب ناشطني يف استخدام حمكمةاألساليب املستخدمة هي
وتعد حمكمة اللغة من الطرق النادرة . عربية أينما كانوا وىف أي وقتاللغة ال

لذلك، يريد الباحث معرفة نشاط . املستخدمة يف ترقية احملادثة باللغة العربية
االسالمية احلديثة من قبل حمكمة اللغة يف هذا " الشهداءإمام"ملعهداالطالب ىف 

.املعهد
تنفيذ (بحث حتت املوضوع بناء على ذلك يريد الباحث أن يبحث ال

محكمة اللغة فى ترقية استخدام اللغة العربية لدى طالب المعهد 
)العصرى إمام الشهداء سوكاهارجا

المصطلحاتتوضيح .٢
تنفيذ.أ

ا على وزن فـَعَّلَ - يـُنـَفُِّذ -من نـَفََّذ  ْيًذ والتنفيد هو اإلجراء العملي . تـَْنِف
واملراد هو النقل من النظر املوجود يف الكتب إىل العمل يف ٦.ملا قضى به

.عملية تعليمية
حمكمة اللغة .ب

حنو متكلم من الطالب باللغة غري املقررة تعزيروهي مكان خاص إلقاء 
.يف املعهد

, حكما –حيكم –حكم : ظرف املكان من كلمة وأما احملكمة فهي
سة احلكم أو مكان خاص اي جملس احلكم أو مكان خاص للحكم أو مؤس

٩٣٩الثانية، ص . ، ط)١٩٨٢دار املعارف، : مصر(األول، . ، جالمعجم الوسيطإبراهيم أنيس، ٦



٤

قال إبراهيم . لغوا –يلغو –واللغة من كلمة لغا , قامة احلكم املقرر فيهإل
أنيس أن اللغة نظام عريب لرموز صوتية يستعملها الناس يف اتصال بعضهم 

بية هى نسبة من العرب فاللغة العربية هى الكلماتبعضا وأما العر 

استخدام.ج
اختذ الرجل أي، استخداما–يستخدم –لفظ استخدام من استخدم 

٧.خادما أو استوهبه

العربيةاللغة .د
اللغة العربية هي لغة متميزة بني املسلمني، وذلك ألن مصدر تعاليمها 

.القرآن واحلديث

تحديد المسألة.٣
:ملوضوع املكتوب يف هذا البحث هناك مسائل كما يليباوفقا

؟املعهد إمام الشهداءحمكمة اللغة يفاستخدامكيف.أ
الشهداء؟املعهد إمامكيف إجناز تعليم اللغة العربية باستخدام حمكمة اللغة يف.ب

البحثوفوائدأهداف.٤
أهداف البحث.أ

:فهيالباحثأّما األهداف اّليت يريدها 
.املعهد إمام شهداءحمكمة اللغة يفإجراءملعرفة )١
إماماملعهد اللغة العربية باستخدام حمكمة اللغة يفملعرفة إجناز تعليم )٢

.شهداء

.١٩٣. ، صنفس المرجع٧



٥

فوائد البحث.ب
:منهافيديتسلكىالبحثهذاتنفيذ

الطالب)أ
. العربيةاللغةتعلمإىللطالبايدفع)١
.لغة العربيةالفهميفلطالبافهمزيادةعلىالطالبيقدر)٢

املدرس)ب
.اخلريومشجعكبارعاملعلمدورارتفاع)١
.العربيةاللغةتعلميفلطالبالشجاعةاملعلميعطيألن)٢
.العربيةاللغةتعلميفاإلبداعتطويرللمعلمنيوميكن)٣

املدرسة)ج
.العرابيةاللغةالتعليمالرتفاعاالقرتاحاتيعطىأنالبحثهذا)١
.العربيةاللغةالتعليمالطرقعناإعالميزيد)٢

الباحث)د
البحثجماليفخاصةللباحثاجديداوعلمخربةالبحثهذايكونأن
.وصفيالنوعيال
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