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  األول الباب

 مقدمة

 

 المسألة خلفية .أ 

 وللمعجزة ،الكرمي وكتابه العظيم لكالمه وعاء لتكون العربية اللغة تعاىل اهللا اختار لقد
 	��������:  فقال عليها تعاىل اهللا وأثىن 1األمني لنبّيه اخلالدة
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 القرآن لغة أن أخرى بعبارة أو العربية باللغة نزل القرآن أن السابقة اآليات من نفهم
 اليوم، العرب بني املتداولة العربية اللغة عن كبري حد إىل ختتلف دوتب أا إالّ  العربية، اللغة هي

 حممد رسوله إىل اهللا أوحى إهلي كالم القرآن أن من الناشئة خصائصها القرآن للغة ألن وذلك
  .رسالته صدق تثبت الوقت نفس يف ومعجزة وسلم عليه اهللا صل

 الدينية اللغة فهي ،كبريا ارتباطا مباإلسال ارتبطت فإا ،القرآن لغة العربية اللغة وألن
 يتلون فهم, ا يتكلمون ال أو العربية يتكلمون كانوا سواء العامل أحناء مجيع يف املسلمني جلميع
 أجنبية لغة إىل ترمجته إىل سبيل فال, وفنه بالغته يف معجز والقرآن 2.العريب أصله يف القرآن

                                                             

. ص ،)2004 والتوزيع، للنشر إشبيليا كنوز دار: الرياض( ،الكريم القرآن في لغوية نظرات العايد، حسني بن صاحل1
19. 

2
: اهرةالق( ،)التطبيق إلى نظريةال من( لألجانب العربية اللغة تعليم في المرجع الرؤوف، عبد حممد و يونس على فتحى 

 .12. ص ،)2003 وهبة، مكتبة



 2 

 أن مسلم كل على ينبغي اليت اخلمس فالصلوات كذلك  3.املعجزة البالغة ذه حتتفظ ترمجة
 املؤذن وحىت ،4العربية باللغة تكون أن جيب التعبدية الشعائر بعض وإن. بالعربية تقام يؤديها
 أصبحت وقد .غريمها أم إندونيسيا أم مبكة كان سواء العربية يستخدم الصالة يعلن الذي
 5.املسلمني جتمع مشرتكة لغة العربية

 ألا اإلسالم يف عظيمة ومكانة هام دور هلا العربية اللغة أن عرفنا ،سبق ما إىل يضاف
 وهي لفهمها الشروط إحدى ومن ،وسلم عليه اهللا صلى النيب ولغة القرآن ولغة ،اإلسالم شعار
 وهذا. العربية اللغة إتقان اإلسالمية العلوم يتعمق أن أراد ملن ينبغي ،ولذا. العربية اللغة فهم

  .وتعليمها العربية اللغة بتعلم الهتماما إىل يدعو
 لتحقيق جدا مهما وتعلمها العربية اللغة تعليم نكا ،العظيمة األمهية تلك على وبناء

 والبحث التفكري تستحق مشكلة عنها ألجنيب لغة أية تعليم إنو . الرئيسي اهلدف هذا
 يف تكون وقد. كثرية تمشكال األندونيسية املدارس يف العربية اللغة تعليم يفو  6.واإلهتمام

 التعليمية الوسائل عدم أو العربية اللغة ملعلم واملهنية اللغوية الكفاءات عدم وأ التعليمية املواد
 تستلزم التعليم وعملية. املنشودة الغاية إىل للوصول املعلم ا يتوسل اليت املناسبة والطريقة
  .التعليمية والوسيلة واملادة واملتعلم املعلم وهي أربعة عناصر

 الثانوية املدارس حديإ من هي بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة
 جباكرتا" األزهر" اإلسالمي املعهد مؤسسة رئاسة حتت وهي .وطنيةال الدرجة يف اإلسالمية

 الديين الدراسي املنهج و الوطين الدراسي املنهج بني اندماج فيها الدراسي واملنهج. اجلنوبية
 الكرمي القرآن من املستوردة الدينية النتائج من زيادة الدراسية املواد كل يف كانت حيث ،ألزهريا

 نأ ذيالتالم على وجب اليت الدراسية املواد منو . املواد بتلك املناسبة النبوية واألحاديث
  .دولية لغةو  النبوية واألحاديث الكرمي القرآن لغة ألا. العربية اللغة هاواتعلمي

                                                             

3
 .9. ص  ،)تاريخ دون العريب، دارالكتاب:  القاهرة( العرب، لغير العربية اللغة تعليم مشكلة احلديدي، علي 

4
 .41. ص ، لغوية نظرات العايد، حسني بن صاحل 

5
 .330.  ص ،)2005 والتوزيع، للنشر افةالثق دار:  القاهرة( ،العربية اللغة تعليم رسالن، مصطفى 

6
 .3 .ص ، العرب لغير العربية اللغة تعليم مشكلة احلديد، علي 



 3 

 غاية له بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسة يف العربية اللغة تعليمو 
 اليت القرآنية العربية هي فيها التعليمية فاملواد. الكرمي القرآن ذيالتالم فهم وهي منشودة رئيسية
 .األخري املدارس يف العربية اللغة تعليم مواد عن ختتلف

 تعليم والسيما كثرية مشكالت األندونيسية املدارس يف العربية اللغة تعليم ويف

  .الكرمي القرآن لفهم خاص غرض له الذي العربية اللغة

 يف معجزة وهي الشذوذة ومفرداا ةاملتميز  ةاخلاص وصياغتها أسلوا هلا القرآن لغة
. انظمه ومناهج العرب كالم أساليب خيالف ما كثريا القرآن أسلوب أن ظهرو  ،وفنها بالغتها
 حممد رسوله إىل اهللا أوحى إهلي كالم القرآن أن من الناشئة خصائصها القرآن للغة ألن وذلك
 .رسالته صدق تثبت الوقت نفس يف ومعجزة وسلم عليه اهللا صل

 والسيما ،املدرسة تلك يف العربية اللغة تعليم يف مشكالت إىل تؤدي هذه فطبعا 
 على يقدروا ومل العامة االبتدائية املدارس يف عضهمب يتخرجون الذين السابع الصف يف للتالميذ

  .صحيحة القرآن قراءة
 تعليم مشكالت :املوضوع عن يبحث أن الباحث يريد ذلك على وبناء

 اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" مدرسةب السابع الصف في القرآن لفهم ةالعربي اللغة

 .بسمارانج

 

 تحديدالمسألة .ب 

  :وهي اآلتية املسألة على تركز أن الباحث كنمي سابقةال املسألة خلفية على بناء
 الثانوية" 14 األزهر" مبدرسة السابع الصف يف القرآن لفهم العربية اللغة ميتعل كيف )1

 ؟بسمارانج اإلسالمية

 األزهر" مبدرسة السابع الصف يف القرآن لفهم العربية اللغة ميتعل مشكالت هي ما )2
 ؟وحلها بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14

 

  ومنافعه البحث أهداف .ج 

  البحث أهداف .1
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  :  يلي كما البحث هذا فأهداف السابقة املسائل على وفقا

 الثانوية" 14 األزهر" درسةمب السابع الصف يف القرآن لفهم العربية اللغة ميتعل معرفة  .أ 
  بسمارانج اإلسالمية

" 14 األزهر" درسةمب عالساب الصف يف القرآن لفهم العربية اللغة ميتعل مشكالت معرفة  .ب 
 .وحلها بسمارانج اإلسالمية الثانوية

 البحث منافع .2
، فإن هذا ةالنظري الناحية. من ةوالعملي ةالنظري الناحية من منافعذا البحث وهل

 اللغة  تعليم أهدافمثل ، وما يتعلق بهاللغة العربية  تعليممعلومات حول يقدم  البحث
 .املنشودة الغاية إىل للوصول املعلم ا يتوسل اليت وغريمها العربية اللغة تعليم وطرق ،العربية

ديدة حول تنفيذ اجلعلومات وامل ،ويقدم املعلومات عن أمهية تعليم اللغة العربية لفهم القرآن
 تعليم اللغة العربية القرآنية يف مؤسسة تعليمية رمسية.

 البحث هذا مكان ىلإ ترجع البحث هذا من املرجوة املنافعمن الناحية العملية، 
  .البحث هذا كاتب نفس وإىل بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" درسةم وهو

 للمدرسة .1
عملية لتحسني وتطوير  تتأمالو اقرتاحات  نتائج هذ البحث تكون أن )أ 

 إىل ما هو أحسن مما سبق. العربية اللغة ميتعل
 يف العربية اللغة تعليم مشكالت حلّ  ىف العربية اللغة معلمي مساعدة )ب 

 .يرام ما وعلى مسرورة التعليم عملية تكون أن حىت السابع الصف
 .بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" درسةملتقدمي اإلقرتاحات   )ج 

 للباحث .2
 وتعميقها اجلديدة العلوم كشف يف له مفتاحا البحث هذا يكون

 ىف ورغبته حمّبته لزيادةو  املستقبل ىف العربية اللغة ميتعل ىف له وخربة زادا وليكون
 .الكرمي القرآن ولغة اإلسالم كلغة اللغة هذه

 

 


