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  الباب األّول

  مـقــدمـــة

  

 المسألة خلفية  .أ 

 خاص ظرف الّلغة هذه. مهم دور هلا الىت العاملية اللغات من العربية الّلغة كانت
 عن قوم كل يعرب ألفاظ يه العربية الّلغة إن .األن املوجودة العامل بقية عن لفخت جيعلها

 إلينا وصلت قد .إغراضهم عن العرب ا يعرب الىت الكلمات فهي العربية الّلغة وأما. مقاصدهم
 منثور من الثقات رواه وما الشريفة، األحاديث و الكرمي القرأنُ  لنا حفظها و. النقل طريق عن

1.منظومهم و العرب
 

 يوما تزيد الّلغة هذه أمهية أن ماك. العامل لغات بني خاصة مكانةهلا  العربية الّلغة إن
 القرن لغة: منها تية،األ األسباب إىل العربية الّلغة أمهية وترجع. ضراحلا عصرنا يف يوم بعد

 كل حيتاجها الىت الّلغة بذلك وهي. الكرمي القران ا نزل الىت الّلغة هي العربية الّلغة إن. الكرمي
  2.الشرعية واألحكام والنواهي األوامر املسلم منه يستمد الذي القرأن يفهم أو ليقرأ مسلم

 :اىلتع قوله منها.  العربية الّلغة عن تتحدث أيات الكرمي ن�القر ىف كانت
������ �	
�������� ���������֠ 

�������� ����� ִ�"� #$%� &��() . )3)2: يوسف 
 األية من 4.هيعقلو  أن نليستطيعو   عربيا القرأن إليهم أنزل القوم أن هافي ما ملحت األيات تلك

 هايتعلموا أن مسلم كل على ينبغي فلذلك العربية، الّلغةب الكرمي القرأن أية كتبت قد ،السابقة
  .األول اإلسالم دين كمصدر الكرمي القرأن لفهم

 الّلغة وتعلم بتعليم االهتمام الضروري من جتعل وإنسانيتها الماإلس دعوة عاملية إن
 مل ملألا الّلغة أا إىل باإلضافة فهي. واملسلمني العرب من بغريها والناطقني ا للناطقني العربية

 مليون ألف على يربو امل املقدسة الّلغة فإن العرب، املسلمني من مليانا وستني ئةام على يربو
 أمر أياته وتدبر القرأن ةوتالو . الكرمي القرأن لغة إا حيث. األرض أحناء مجيع ىف مسلم
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 ظالال اهللا اليات وهي الواضحة احلقيقة هذه يدركون املسلمني ومجيع. مسلم لكل ضروري

 سبحانه احلق خياطب أن بعجيب فليس وهلذا 5.العربية الّلغة أعماق ىف اجلذور ضاربة اتئوإحيا
��	+ ����*�: فيقول القرأن شأن ىف وسلم هعلي اهللا صلى رسوله 
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 أيضا مهم بل فقط، ا للناطقني مهما ليس العربية الّلغة تعلم فإن ذلك على 6).195

 على فرض ا والعمل اياته وتدبر وقراءته القرأن ترتيل ألن وذلك بغريها، الناطقني للمسلمني
  7.مسلم كل

 يؤدي أن يريد مسلم كل إن. ايضا الشريف احلديث ولغة الصالة لغة هي العربية الّلغة
. اإلسالم أركان من أساسي بركن مرتبطة العربية فإن ولذلك. بالعربية يؤدها أن عليه الصالة
 الرسول أحاديث لغة هي العربية الّلغة .مسلم كل على واجبا بذلك العربية الّلغة تعلم فيصبح
 الّلغة يعرف أن عليه واستيعاا األحاديث هذه قراءة يريد مسلم كل فإن ولذا. م.ص الكرمي
  8.العربية

 الناس حياة ىف عظيمة أدوار هلا. العامل ىف اللغات أهم من العربية الّلغة أن شك ال
 الباحث هعرف كما الناس، بني اإلتصال ولغة اإلسالمي الدين لغة أا مع ،)للمسلمني خاصة(

 العرب و ،اإلندونسية الّلغةب يتكلمون سيّ اإلندون فا. م صةخا لغة هلم شعب كل أن
  .اإلسالمية البالد ىف املسلمون كذلك و العربية، الّلغةب يتكلمون

ىف املدارس  التالميذمعظم  كان. بيةألجنا الّلغة هي العربية الّلغة أن عند اإلندونيسّيني
 ذا. العربية الّلغة معليت ىف سياماال بيةناألج الّلغة معلّ ت ىف بالصعوبة نيشعرو  بإندونيسيا

 هو باالكت ألن الصحيح املناسب بوالكتا خاصة أعمال إىل التالميذو  املعلم تاجحي ،السبب
 مادة يشتمل ألنه ،والتالميذ علمامل صعبي سوف وبدونه. العربية الّلغة معليلتا لوسائ من وسيلة

  .يعودها أن والتالميذ املعلم على البد لكفلذ ، الدراسة
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 والدراسة البحث مع لكنه السهل، باألمر اليس العربية الّلغة وفهم التعلم بأن عرفنا
 تعلم صعوبة وختتلف .معقول وجبهة قصري وقت ىف الّلغة لتعليم طرق عدة إىل الوصول أمكن
 للغة الكتابة أو الصوت ىف اختالفها أو مشاتها حيث من طبيعتها حسب أيضا األجنبية الّلغة

 تقابله نيح على االسبانية وأ االيكالية يتعلم أن الفرنسى على يسهل مث ومن األصلية، الدارس
 ختتلف لغة تعلمه ىف الكربى املشقة جيد مث واألملانية، االجنلزية الّلغة تعلم ىف الصعوبات بعض
 الّلغة تعلم عليه يسهل مثال والعريب الصينية، أو األصلية كالغة األصلية لغته أسرة عن متاما

 طبيعة ىف أو األصوات ىف يكون وأخرى لغة بني التشابه أو واختالف. األردية أو الفارسية
  9.الكتابة شكل ىف أو فيها السائدة األمناط ىف أو الّلغة تركيب

 املواد ىف تكون قد كثرية، مبشكالت اإلندونسية املدرسة ىف العربية الّلغة تعليميتعلق 
 التعليمية الوسائل عدم و اللغوية املهارات وتنقصه كامال، إعدادا املعلم يعدها مل الىت التعليمية

 خطوات أو الفاسدة املستخدمة طريقة أو املنشودة الغاية إىل للوصول املعلم ا يتوسل الىت
 حيتاج وذلك. وافراحل وقلة والتشاؤم والتعب امللل أسباب من سبب هي كلها اخلاطئة التعليم

 وسائل من أحد هو الكتاب ألن .الصحيحة ناسبةامل والكتب اخلاصة والطرق اجليدة أعمال إىل
 املواد من الشامل تابالك إىل حيتاج فال الدراسية، املادة على حيتوي الذي اهلامة تعليمية

 املعلومات حيلم الذي الوعاء هو التعليم كتابو . املدرسي بالكتاب ويسّمى التعليمية
 كان وإذا. أيضا وغريهم للمعلمني بل للتالميذ فقط ليس التالميذ ىف غرسها املراد واالجتاهات

 مستمرة العملية هذم جيعل الذي هو التعليمى الكتاب فإن التعليمية العملية ىف دور له املعلم
 ومن أراد، كلما فيه ينظر معه باق فالكتاب يريد، ما التعليم من حيصل حىت ونفسه التلميذ بني
   10.نفسه فيه وجيد رغباته ويشبع حنوه التلميذ جيذب الذي هو اجلّيد التعليم جندكتاب مث

 الفكرة من. عميقا فهما الدروس لتفهيم ،منها.  أغراض له املدرسة ىف تعليم كل
 ،بيةاألجن الّلغة تعليم وسائل من أمهية  وسيلة هو الكتاب أن على الباحث عرف ،قةالساب

 أسس إىل رانظ وإقامتها التعليمية بالكتب احلديثة الرتبية تم. العريبة الّلغة تعليم ىف خصوصا
 األسس عية،ااإلجتم و الثقافة األسس:  وهي أسس ثالثة الغاىل وينقسمها احلديثة الرتبية

                                                             
 4 للطابعة والنشر) ص. (القاهرة: دار الكتاب العرىبمشكالت تعليم الّلغة العربية لغير العرب، دكتور على احلديد،   9

(الرياض: دار الغاىل للطبع والنشر أسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بالعربية، ناصر عبد اهللا الغايل وعبد احلميد عبد اهللا،   10
 7والتوزيع، دون سنة) ص. 
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 على يتفق املدرسي الكتاب يكون أن ذلك، عدا ما 11.والرتبوية اللغوية األسس السيكولوجية،
 من كثري الواقع، لكن. املتفّرقة غايةال له بلد كل ألن بلد كل ىف املستعمل الدراسي املنهج

 أو املدرسة حال ىف املوافق غري كونت وقد املقرر باملنهج تنظيما مراكبا تليس ةاملدرسي الكتب
  . شاملة غري املقدمة املواد تكون وقد التالميذ

النواحي ال تزال تشري إىل األشياء اليت  صعبة وعدةُ لغًة اللغة العربية ىف اندونيسيا تبدو 
12يصعب على اندونيسيا نفسها، جبانب عدم وجود التزام من املتعلمني

وبعد نرى أمهية اللغة  .
كمؤسسة   دماك مراجنني بسومربجا األولية الدينية الفالح مدرسةفالعربية على النحو السابق 

اإلسالمية اليت تعمل ىف جمال التعليم والتبشري، وحتاول للمشاركة ىف انتشار واحلفاظ على بعثة 
املؤسسات التعليمية اإلسالمية اليت قامت على من  األولية الدينية الفالح درسةامل .تبشري النيب

املدرسة علوم  ومدينة دماك ىف الدولة  االندونيسي. العلوم املقدمة ىف هذه سومربجاقرية 
صعوبات التعلم اليت وأكثر املدارس يشعر الواحد من علوم الدين هي علم اللغة العربية. و الدين، 

لغة العربية اليواجهها التالميذ ليست على الدروس العامة فقط ولكن الدروس الدينية اليت هي 
  أيضا.

ية" لتسهيل إلقاء ولذالك ألفت رابطة املدارس الدينية بدماك كتاب "دروس اللغة العرب
املواد عند تعليم اللغة العربية ىف املدارس الدينية بدماك. واسُتخدم هذاالكتاب منذ سنة 

وكّون هذاالكتاب من أربعة أجزاء، واسُتخدمت ىف مجيع املدارس الدينية بدماك.  2009
لتالميذ الصّف الألول حىت الرابعة. ولكل جزء من الكتاب مخسة عشر درسا. ولكل درس 

  الستيفاء مهارة لغة التالميذ. مادة الىت تشتمل على اربعة مهارات

العربية اللغة تعليم تنفيذ" املوضوع عن ثبحي أن ىلإ الباحث دفعي السبب ذا 
 األولية الدينية الفالح مدرسة ىف الثالث للصف  العربية اللغة دروس كتاب باستخدام
    ". دماك مراجنني بسومربجا

  

                                                             
 3، ص. على الحديد 11

12 Muljono Dompoli, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004), hlm. 139. 
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  لةالمشك حديدت  .ب 
 لنيل لةاملشك حتديد  ركزي أن الباحث على نبغييف باملوضوع اناسبم ثالبح ليكون

   : وهي اجليد ثالبح
 مدرسة ىف الثالث للصف "العربية اللغة دروس" كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم كيف .1

 ؟ دماك مراجنني بسومربجا األولية الدينية الفالح

 

 البحث فوائد و فهد  .ج 

 :هي البحث هدفف السابقة، لةشكبامل مناسبة
 مدرسة ىف الثالث للصف "العربية اللغة دروس" كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم ملعرفة

 .كدما مراجنني بسومربجا األولية الدينية الفالح
  :يلي كما فوائده أما

   املستخدم كتابال حمتويات معرفة  .أ 
 "العربية اللغة دروس" كتاب باستخدام العربية اللغة تعليم معرفة  .ب 
 ميذالتال ةقدر ب ناسباملكتاب ال استطاعة اختيار  .ج 

 


