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 الثّاني الباب

  النظري الهيكل

 

 السابقة الدراسة. أ

  : منها البحث هذا مبوضوع املتعلقة السابقة العلمية البحوث الباحث وجد قد

 دراسة( هداية. د للدكتور  Bahasa Arab Qur’aniكتاب باستخدام العربية اللغة تعليم" .1
 وأما ،73211042 لطالبا برقم "الثالثة فضيلة" للباحثة ،)والطريقة املادة عن حتليلية
 على مناسبا القرآنية العربية اللغة بكتاب العربية اللغة تعليم أن فهي البحث هذا نتائج

 التقرب على العمل ميارسون  وجتعلهم جهد وبأقلّ  وقت بأقصر الكرمي القرآن لفهم الكبار
 مع ،واحلج الزكاة -منهم للقادرين بالنسبة-و والصوم خلمسا الصلوات مثل رم إىل

 ألغراض اللغة تعليم من وهذا عبادام، يف يقرؤون ما معىن يفهمون ال بأم اعرتافهم
 منهجه يطور القرآنية العربية اللغة بكتاب العربية اللغة تعليم يكون أن ينبغى لذلك خاصة،

 أن املستخدمة التعليم أساليب وكذلك السلوكية، األهداف مثل األساسية عناصره و
 .نفسها الكرمي القرآن لغة بطبيعة تراعي

" التميييز بيت" مبعهد الكرمي القرآن لرتمجة" التمييزية الرتمجة" طريقة استخدام اسرتاتيجية" .2
 ،073211019 الطالب برقم" شكور حممد" للباحث" اندرامايو توكدنا، سوكافما،

 الشريط لمسج وسيلة باستخدام العربية اللغة تعليم تطبيق أن فهي البحث هذا نتائج وأما
 تواجهها اليت والصعوبات. وكامل اندرامايوناجح توكدنا، سوكافما، "التمييز بيت" مبعهد

: هي التمييزية الرتمجة طريقة عن العربية والكتب القرآن فهم يف اإلندونيسيون املتعلمون
 وفعالة. املرتجم ناحية من ونقل املصطلحات، وتوحيد النقل، وعملية والتغريب، التعريب

 من الفعالة وهي نواحى، ثالث إىل تنقسم العربية والكتب القرآن لرتمجة التمييزية مجةالرت 
 .إجراءها ناحية من والفعالة اسرتاتيجيتها، ناحية من والفعالة أهدافها، ناحية

 الثانوية" الشافعية" مدرسة يف القياسية بالطريقة النحوية القواعد تعليم مشكالت" .3
 الطالب برقم" ينالد مشس" للباحث" 2006 سنة رمبانج نسيدا روجو غندي اإلسالمية

 بالطريقة النحوية القواعد تعليم مشكالت أن هي البحث هذا ونتيجة ،3102286
 تتعلق اليت القواعدية املشكالت ومها املشكلتني من تتكون املدرسة تلك يف القياسية
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 تتعلق اليت القواعدية غري تواملشكال اإلندونيسة اللغة عن املختلفة العربية اللغة بقواعد
 .االجتماعية والبيئة واألسرة التعليمية والوسائل واملعلم بالتالميذ

 بينهما الفرق أما الباحث، هكتب الذي العلمي بالبحث خمتلفة السابقة بحوثال تلكو 
 القرآن لفهم العربية اللغة تعليم مشكالت ملعرفة الباحث كتبته الذي العلمي لبحثا كون فهي

 كانت املدرسة تلك يف, بسمارانج اإلسالمية الثانوية" 14 األزهر" درسةمب السابع الصف يف
 ختتلف اليت الكرمي القرآن الطالب فهم هو املنشود واهلدف القرآنية العربية هي التعليمية املادة

  .األخرى باملدارس

  

 القرآن لفهم العربية اللغة تعليم مشكالت. ب

  العربية اللغة تعليم مفهوم .1

 العربية اللغة تعليم تعريف )أ 

 .التعليم مفهوم قدمسي العربية اللغة بتعليم يتعلق فيما الباحث بحثي أن قبل
 هناك اصطالحا التعليم وأما .1يعلم جعله أي تعليما-يعّلم- عّلم من مصدر لغة الّتعليم

  :منها كثرية، تعاريف
 وهي قومية، بطريقة ذالتالمي أذهان إىل واملعرفة العلم املعلم إيصال هو التعليم )1

 سبيل يف واجلهد والوقت واملتعلم املعلم من لكل توفر اليت اإلقتصادية الطريقة
2.واملعرفة العلم على احلصول

 

 له ليس الذي امللتقى املتعلم إىل اإلجيايب املعلم من املعلومات نقل هو التعليم )2
3.املعلم يلقيه ما يتقبل أن إال

 

                                                             

 .526. ص ،)1976 املشرف، دار:  بريوت( ،اإلعالم و المنجد معلوف، لويس1   

 .12. ص ،)1983 املعارف، دار: القاهرة( ،العربية اللغة تدريس في التوجيه السمان، علي حممد2

3
 .59. ص ،)تاريخ دون املعارف، دار: مكة( ،التدريس وطرق التربية ايد، عبد العزيز وعبد العزيز عبد صاحل 
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 عقل إىل املعلم عقل من أو الكتب من ماتاملعلو  نقل عملية هو التعليم )3
  4.املتعلم

 املتعلم يكتسب الىت اخلربة بناء إعادة عملية أنه هو عام بشكل التعليم )4
 جمموع أخرى بعبارة وإنه. والقيم واالجتاهات واملهارات املعرفة بواسطتها
 تسعت ما ميثل باملتعلم احمليطة البيئة عناصر تنظيم بواسطتها يتم الىت األساليب

 مفهوم وأما. معينة تربوية خربات اكتسابه أجل من معان من البيئة كلمة له
 الالتصال على آخر فرد به يقوم مقصود نشاط هو خاص بشكل التعليم
5.به االتصال وتعود ألفه الذى ذلك عن خيتلف اللغوية الرموز من بنظام

 

 أو اإلجيايب املعلم من علوماتوامل واملعرفة العلم نقل هو التعليم أن يتضح سبق ومما
  .املنشودة األهداف لتحقيق ومناسبة قومية بطريقة امللتقى املتعلم أذهان إىل الكتب

 إلينا وصلت وقد .أغراضهم عن العرب يعربها اليت الكلمات هي العربية اللغة وأما
 العرب منشورات من الثقات رواه وما الشريفة ةاألحاديث القرآن وحفظها النقل طريقة من

   6.ةمنظومام
 إيصال هي العربية اللغة تعليم مفهوم أن الباحث يلخص ة،املذكور  التعريفات ومن

 ومناسبة قومية بطريقة التالميذ أذهان إىل العربية اللغة عن علوماتوامل واملعرفة العلم املعلم
 املتعلم إىل املعلم من املعلومات إيصال به يراد نشاط أو .املنشودة األهداف لتحقيق

 أن حيث. وثقافتها املعينة اللغوية واملهارات العربية اللغة معرفة بواسطتها املعلم ويكتسب
 يتعرف وأن اللغة، عن نعّلمه وأن اللغة، الطالب نعّلم أن يعىن أجنبية كلغة العربية تعليم
  .ثقافتها على

 

                                                             

4
 .19. ص ،)2008 للبنانية،ا املصرية املكتبة: مصر( ،والتطبيق ةالنظري بين العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن 

5
 اإلسالمية املنظمة منشورات: مصر(  ،أساليبه و مناهجه بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم طعيمة، أمحد رشدى 

 .45 ص ،)1989 الثقافة، و العلوم و للرتبية

 .7 .ص ،)2004 العلمية، الكتب دار: بريوت( ول،األ زءاجل ،العربية الدروس جامع الغالييىن، مصطفى6
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 العربية اللغة تعليم أهداف )ب 

 اللغة حقل ففي. ما مرحلة اية يف إليها الوصول يراد اليت الغايات هي األهداف
 من مرحلة بكل اخلاصة األهداف ترصد مث أوال، املادة هلذه العامة األهداف حتدد العربية
 ،)املدرسي الكتاب( السنوية باخلطة املرتبطة األهداف حتدد ذلك وبعد. التعليم مراحل
 من اليومية روسهد أهداف اختيار على يعمل الذي العربية اللغة مدرس عند أخريا وتنتهي
 قوية عالقة هلا ألن جدا مهمة التعليمية العملية يف األهدافو  7.العربية النصوص خالل

  .التعليمية العملية يف املعلم يستخمها الىت واملادة الطريقة باختيار

 .8خاصة وأخرى عامة أهداف: قسمني إىل العربية اللغة تعليم أهداف وتنقسم
  :هي يونس حممود عند العربية غةالل لتعليم العامة واألهداف

 عميقا فهما الصالة ىف يقرؤه ما طالبال ويعرف ليفهم )1

 به ويتذكر صحيحة قراءة القرآن ليقرأ )2
 اإلسالمية الدينية العلوم ليتعلم )3

 خارج باملسلمني لإلتصال العربية اللغة ىف والكتابة الكالم مهارة الطالب ميارس أن )4
 9البالد

  :هي طعيمة، أمحد رشدى عند لعربيةا اللغة تعليم أهداف وأما

 بصورة أو اللغة، هذه الناطقون ا ميارس الىت بالطريقة العربية اللغة الطالب ميارس أن .1
 تعليم بأن القول ميكن األربع اللغوية املهارات ضوء وىف. ذلك من العربية اللغة تعليم
 : مايلى تستهدف الثانية كلغة العربية اللغة

 إليها يستمع عندما العربية اللغة فهم على الطالب قدرة تنمية )أ 

                                                             

7
 .35-34. ص ،)1985 النفائس، دار: بريوت( ،تدريسها وطرائق العربية خصائص معروف، حممود نايف 

 .27. ص ،)2005 والتوزيع، للنشر الثقافة دار: القاهرة( العربية، اللغة تعليم رسالن، مصطفى 8

9 Mahmud Yunus, Metodik Khusus Bahasa Arab (Bahasa Alqur’an), (Jakarta: PT. 
Hidakarya Agung, tt.), hlm. 22. 
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 الناطقني مع والتكلم العربية باللغة الصحيح النطق على الطالب قدرة تنمية )ب 
 األداء ىف سليما املعىن ىف معربا حديثا بالعربية

 وفهما دقة العربية  اللغة الكتب قراءة على الطالب قدرة تنمية )ج 

  وطالقة دقة ربيةالع باللغة الكتابة على الطالب قدرة تنمية )د 

 األصوات اللغات من غريها عن مييزها و العربية اللغة خصائص الطالب يعرف أن .2
 واملفاهيم والرتاكيب واملفردات

 الىت والبيئة العرىب اإلنسان خبصائص يلم وأن العربية الثقافة على الطالب يتعرف أن .3
  10.معه يتعامل الذى اتمع و فيها يعيش

 اإلسالم على بالتعرف املتصلة اإلسالمية األغراض فهناك اخلاصة، األهداف وأما
 السياسية بالنواحي املتصلة األغراض وهناك. اإلسالمية الثقافة ودراسة دراسته يف والتعمق

 من بذلك يتصل وكل واملقاوالت األعمال وإدارة والرحالت كالسياحة واالقتصادية
  11.العملية األغراض

 أهداف أربع حتقيق إىل يسعى العربية اللغة يمتعل أن الباحث يستنبط سبق ومما
  :وهي

 واحلديث الكرمي القرآن فهم على املتعلم قدرة ا يقصد: الدينية الكفاية )1
  .الصالة يف يقرؤه ما وفهم اإلسالمية والعلوم النبوي

 العربية اللغة خصائص على املتعلم سيطرة ا واملقصود: اللغوية الكفاية )2
 .األربع ومهارا

 يف العربية اللغة استخدام على املتعلم قدرة ا واملقصود: االتصالية ايةالكف )3
 .وتلقائية طالقة بصورة االتصال

                                                             

10
 .50-49.ص ،بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم طعيمة، أمحد رشدى  

 الفكر دار: القاهرة( ،والتطبيق النظرية بها الناطقين لغير العربية اللغة تعليم هريدى، أمحد وإميان مدكور أمحد على 11
 .117-116. ص ،)2006 يب،العر 
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 على وقدرة ثقافة، من العربية اللغة حتمله ما فهم ا ونعين: الثقافية الكفاية )4
 .وفنوم وآدام وعادام وقيمهم أصحاا أفكار تعبري

  

 العربية اللغة تعليم عوامل )ج 

 اللغة وتعليم. إرجتالية أو عشوائية عملية وليس ومنظمة مهمة عملية هو لتعليما
 .والوسائل والطريقة واملادة، واملتعلم، املعلم، وهي املعينة العوامل على حيتوي العربية

 املعلم .1

 الذايت التعليم إىل للتلميذ املرشد أو والتعليم الرتبية بدور القائم هو املعلم
 بيةرت ل أمانة عنقه يف حيمل واملعلم 12.التعليمية العملية يف احلديثة بيةالرت  تشرتطه الذي
  . وفشلها العملية جناح وبيده املواطنني، من الناشئي اجليل

: منها عديدة، صفات فيه تتوافر أن البد ناجح معلم بأنه املعلم ويوصف
 مثقفا كوني وأن والعدل، واملوضوعية بالذكاء يتميز قوية شخصية ذا يكون أن ينبغي
 من خاليا صحيحا للعربية أداؤه يكون وأن ومادته، التدريس بطرق اهتمام ولديه

 العرض حسن بتدريسه، يقوم اليت الدراسية املادة من ومتمكنا لعلمه وحمبا األخطاء
  13.ورؤسائه وزمالئه طالبه مع طيبة عالقة على يكون وأن هلا،

 املتعلم .2

 14".متعلم فهو-متعلما- تعلما-يتعلم- تعلم" من الفاعل اسم واملتعلم
 للحصول اإلسالمية املعاهد أو املدارس يف غالبا يتعلم الذي اإلنسان هو واملتعلم

 قول الغزايل حممد بن حممد حامد أبو ونقل. ومعيشته حياته يف النافع العلم على

                                                             

 .72. ص ،)1956 اجلهاد، دار: مكان بدون( ،النفس وعلم التربية أصول وآخرون، حافظ سحن12

13
 .9. ص ،التربوية الدورات دروس ،آخرونو  الرمحن عبد 

 .522. ص ، اإلعالم و المنجد مألوف، لويس14
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 ِظْيًماعَ  َعىُيدْ  َفَذِلكَ  َوَعلمَ  َوَعَملَ  َعِملَ  َمنْ : التعليم فضيلة يف السالم عليه عيسى
  15.واتِ السم َمَلُكْوتِ  ِيفْ 

 مبا وَعِملَ  َعِلمَ  الذي وهو. املعلم يطيع أن بد ال املتعلم التعريف، هذا من
 يتعلم ليس وهو. وباطل وحق وقبيح حسن من األشياء بني يفرق أن ويستطيع ُعِلمَ 
 السلك تعديل على لتحصيل كيفية عن يتعلم ولكن فحسب املعرفة أي العلم

  .والقيم األخالقو 

 املادة .3

 وقال. ميذالتال إىل يوصلها أن املعلم ا يقصد اليت املعلومات هي التعليمية املادة
  :وهي شروط هلا بد ال التعليمية املادة أن أمحد القادر عبد حممد

 .التالميذ لعقول ومناسبة املادة صحة .أ 

 لوفت مناسبة فيها، ونيعيش يتال وبالبيئة التالميذ حبياة مرتبطة املختارة املادة تكون أن .ب 
 .احلصة

 التعليمية املادة وربط السنة، أشهر على توزعني الوحدات إىل املقررة املادة تقسم أن .ج 
 16.القدمي الدرس مبادة اجلديدة

 الطريقة .4
 الذي أسلوب وهي. املستخدمة الطريقة بنجاح تعلقي التعليم عملية جناح

 بأيسر تالميذه إىل املعارف وصول ليحقق يالتعليم النشاط معاجلة يف املعلم يستخدمه
 توصل ناجحة طريقة حقيقته يف هو الناجح واملعلم. والنفقات الألوقات وأقل السبل
 الطريقة ميلك ال ولكنه املادة غزير املعلم كان فمهما السبل، بأيسر التالميذ إىل الدرس
 من كثريا تعاجل أن ناجحةال الطريقة وتستطيع. عمله يف حليفه يكون لن النجاح فإن اجليدة

  17.التلميذ أو الكتاب أو املنهج يف تكون أن ميكن اليت النواقص
                                                             

 .21. ص ،)بدونسنة العلمية، الكتب دار: ريوتب( األول،. ج الدين، علوم إحياء الغزايل، حممد بن حممد حامد أبو15

 .22-21. ص  ،) 1970 املصرية، النهضة مكتبة: القاهرة(  ،العربية اللغة تعليم طرق أمحد، القادر عبد حممد16

17
 .6. ص ،العربية اللغة تعليم طرق أمحد، القادر عبد حممد 
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 الوسائل .5
 ومواد وأجهزة أدوات من املدرس إليه يلجأ ما هي العربية اللغة تعليم يف الوسائل

 يف يستخدمها املعلم ألن تعليمية وهي. وتعزيزها وحتسينها والتعليم التعلم عملية لتسهيل
 املعلم تساعد اليت األشياء هي والوسيلة 18.بواسطتها يتعلم التلميذ ألن تعلمية وهي عمله،
  .املتعلم إىل والعلم املعرفة إيصال على

 ترتفع وأن التالميذ رغبة ا جتلب الوسيلة ألن جدا، مهمة الوسيلة ولذالك،
 تفسري ا سهلي وأن املعلومات ختلص وأن الوثيقة البيانات تعطي وأن التالميذ فهم

 لكي التعليمية املادة أي يف الوسيلة استخدام يستطيع أن املعلم بد ال حىت 19.البيانات
 .اناجح املعلم صار

 العربية اللغة تعليم لنجاح المؤثرة العوامل )د 

 أن للمعلم املفيد ومن. العربية اللغة تعليم لنجاح تؤثر عديدة عوامل هناك
. التعليم جناح على تساعد العوامل ذه إلحاطةا أن كما. العوامل ذه دراية على يكون
  :يلي ما العوامل هذه ومن

 يشمل وخريها الطالب بعدد تناسب اليت والفصل التعلم وحجرة املادي، التسهيل .1
 .طالبا 30األكثر على

 التعليم عملية إطالق إىل حتتاج اليت املكتبة وحجرة املعلم، وحجرة اإلدارة، حجرة .2
 .اجليد

 .العربية للغة والتعليم التعلم عملية تطبيق يف حتتاج اليت الوسائل .3

 بدء قبل متكافال فيها توجد للتعليم والطرق باألهداف املناسبة والكتب الكتب، .4
 .التعليم

 املؤهل املعلم .5

                                                             

18
 .243. ص ،العربية خصائص معروف، حممد نايف 

19Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2003), hlm. 75. 
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  :هي املؤهل للمعلم شروط     
 لعمله وحمبا وتدريسها العربية اللغة يف متخصصا يكون وأن تربوية خربة ذو .أ 

 .كمدرس

 .عمله يف روتينيا يكون ال وأن .ب 
 اللغة ومعرفة املتعلم يعرفها اليت األجنبية اللغة وهي الوسيطة اللغة يتقن وأن .ج 

 .املصورة

 .التجريب األصوات بعلم دراية على يكون وأن .د 

 .والبصرية والصوتية السمعية املعينات باستعمال تامة خربة على يكون وأن .ه 

 20.العربية مع ومتشااا املتعلم لغة خصائص سجيلت يف يقظا يكون وأن .و 
 املعينة األهداف .6

 املناسبة الطريقة كانت ولو العربية، اللغة تعليم يف املهمة األشياء وهي
 حمصولة أو النتائج يتضمن ال وضوح غري األهداف ولكن املؤهل، املعلم ويوجد
   .مقتنعة

 املساعدة البيئة .7

 اإلنسان عاشرةم يف سواء تفكريه الشخص شعور يف البيئة تأثري ينكر ال
 اليت عواملال من واملساعة املسرورة البيئة فلذلك يعيش، أينما األماكن أحوال أو

  .العربية اللغة تعليم جناح إىل تؤكد

 اجليد التنفيذ تنظيم .8
 عوامل من الوظيفة تلك عملية يف املنظمة األوقات وتنظيم اجليدة الوظيفة تقسيم .9

 21.اللغة تعليم جناح لتأثري كربى

  العربية اللغة ليمتع طرق )ه 

                                                             

20
 .121-119. ص ،العرب لغير العربية اللغة تعليم مشكلة احلديد، علي 

21Chotibul Umam, d.k.k., Pedoman Pengajaran Bahasa Arab, PTAI IAIN, (Jakarta: 
Departemen Agama RI, 1976), hlm. 207. 
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 حول جرى ولقد. العربية اللغة ومنها األجنتة اللغات لتعليم متنوعة طرق هناك
 و ما طريقة مزايا فأبرزوا املختصني، بعض طريقة لكل انتصر كما طويل، جدال منها كل

: وهي 22اخلويل على حممد ذكره كما أربع الطرق هذه أهم ومن. األخرى الطرق عيوب
 االنتقائية، والطريقة والشفوية، السمعية والطريقة املباشرة، والطريقة والرتمجة، القواعد طريقة

 .طريقة لكل موجزا وصفا يلي فيما وستعطي
 الرتمجة و القواعد طريقة )أ 

 الطريقة هذه ودف. التقليدية الطريقة أو القدمية بالطريقة أيضا مسيت الطريقة هذه
 ترمجة طريق عن وذلك األجنبية النصوص من املعىن استخراج على الطالب تدريب إىل

 حجرة يف تستخدم تكن مل تعلم الىت األجنبية واللغة. القومية لغنه إىل النصوص
 قطعة مبوضوع تتعلق كانت اليت النمطية األسئلة بعض عدا فيما استخدام أي الدراسة
 23.الطلبة تقدم كانت اليت القراءة

 املباشرة الطريقة )ب 
 بالطريقة الطريقة هذه مسيت. والرتمجة القواعد طريقة على ردا املباشرة الطريقة ظهرت
 واألشياء والعبارات األجنبية الكلمات بني املباشر بالربط يتم فيها التعلم ألن املباشرة

 من أو املدرس جانب من القومية اللغة استخدام بدون عليها تدل اليت واألحداث
 24.لقراءةا يسبق الطريقة هذه يف واحلديث. الطلبة جانب

 الشفوية السمعية الطريقة )ج 

 مبادئ الطريقة وهلذه. املباشرة والطريقة التقليدية للطريقة فعل رد الطريقة هذه جاءت
 كتابة، وليست حديث اللغة: وهي الطريقة، هذه ظهور وراء وكانت طبقت اليت لغوية

                                                             

22
 .20ص ،)1982 املعارف، وزارة: السعودية العربية اململكة ( العربية، اللغة تدريس أساليب, اخلوىل على حممد 

23
 .71-70. ص ،لألجانب العربية اللغة تعليم في المرجع الرؤوف، عبد حممد و يونس على فتحى 

24
 .73-72. ص ،لألجانب العربية اللغة تعليم في المرجع الرؤوف، عبد حممد و يونس على فتحى 
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 يقوله ما هي واللغة اللغة، عن تعلم وال اللغة وعلم العادات، من جمموعة واللغة
 25.ومتباينة خمتلفة واللغات فيه، يفكرون ما ال ا املتكلمون

 االنتقائية الطريقة )د 

 يف احلق فله طالبه، تالئم اليت الطريفة اتباع يف حر املدرس أن الطريقة هذه ترى
 مناسبا يراه ما األساليب، من يتخري أن حقه من كان كما. ما طريقة استخدام
 طريقة لكل: التالية األسباب من الطريقة هذه فلسفة تبعت وقد. التعليمي للموقف
 وطرائق القصور، من ختلو مثالية طريقة توجد وال اللغة، تعليم يف تفيد اليت حماسنها
 األهداف مجيع تناسب طريقة هناك وليس تتعارض، وال بينها فيما تتكامل التعليم

  26.السابقة الثالث الطرق على ردا الطريقة هذه وتأيت. والربامج واملدرسني والطالب

 اللغات كإحدى العربية اللغة تعليم يف أن الباحث يستنتج ذلك على وعالوة
 الدراسية باملواد تناسب اليت واختارها استخدامها املعلم ميكن عديدة طرقا األجنبية

 يالحظها أن البد اليت ونقائص مزايا هلا الطرق وتلك. التعليم عملية يف املنشودة واألهداف
  .ملعلما

  العربية اللغة تعليم مشكالت )و 

 عمال أو حبثا تتطلب وتردد وشك حرية حالة وهي مشكلة من مجع مشكالت
 األمور هنا واملراد 27.احلل إىل الوصول على تساعد اليت احلقائق الستكشاف جيري

 مشكلة عنها ألجنيب لغة أية تعليم إنو .العربية اللغة تعليم عملية يف وامللتبسة الصعبة
 يف األجنبية كاللغة العربية اللغة تعليم وعملية 28.واإلهتمام والبحث التفكري حقتست

                                                             

25
 .79. ص ،لألجانب العربية اللغة تعليم في المرجع الرؤوف، عبد حممد و يونس على فتحى 

26
 الجانب( بها الناطقين لغير يةالعرب اللغة لمعلمي التدريبية الدورات دروس ،آخرونو  الفوزان إبراهيم بن الرمحن عبد 

 .30-29. ص ،)ه 1425 ،اإلسالمي الوقف مؤسسة: مكان بدون( ،)ظريالن

 .718 ص ،التدريس وطرق التربية ايد، عبد العزيز وعبد العزيز عبد صاحل 27

28
 .3 .ص ، العرب لغير العربية اللغة تعليم مشكلة احلديد، علي  
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 جيري القومية اللغة تعلم وأما واليقظ، بالوعي اجلديد العرف لتكوين حماولة هي إندونيسيا
  .يقظ وال وعي بال

 ما شرحها وسيأيت كثرية،  األجنبية كاللغة وتعلمها العربية اللغة تعليم ومشكالت
  :يلي

  :العامة املشكالت من .أ 
 .بالطالب الفصول ازدحام )1

 .متعددة وثقافية لغوية خلفيات إىل الفصل طالب انتماء )2

 .الواحد الصف يف اللغوي الطالب مستوى اختالف )3

 .الطالب بني الفردية الفروق كثرة )4
 .املدرس مع الطالب جتاوب ضعف )5

 .الطالب بعض من العربية اللغة حنو سلبية اجتاهات وجود )6

 .مناسبة تعليمية ومواد كتب جودو  عدم )7
 .العربية اللغة تعلم حمو الطالب دافعية ضعف )8

 .وعناصرها اللغة مهارات يف املدرس ضعف )9

 .التعليمية الوسائل توفر عدم )10

 29.احلديثة الرتبوية باجلوانب املدرس إملام قلة )11
 اخلاصة املشكالت من .ب 

  :عند الطالب يواجهها الىت املشكالت وهي
 .العربية للغة الداليل والنظام النحوي والنظام الصويت النظام تعلم )1

 .العربية اللغة ثقافة فهم )2
 .العربية باللغة والكتابة واحلديث والقراءة االستماع مهارات تعلم )3

 .والنفسي والتعليمي الرتبوي باجلانب خاصة مشكالت )4
                                                             

 .119-118. ص ،التدريبية الدورات دروس ،آخرونو  الفوزان إبراهيم بن الرمحن عبد 29
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 الدارسني مشكالت .ج 
 .والعلمية الثقافية الدارسني خلفية )1

 .ةاالجتماعي الدارسني خلفية )2

 .الفردية الفروق )3

 .األمة لغتهم مبعىن الللغوية الدارسني خلفية )4
 .العربية تعلم من وأهدافهم الدارسني دوافع اختالف )5

 30.جنسيام اختالف )6

 املعلمني مشكالت .د 

 عمليا مؤهلني غري غالبا ا الناطقني لغري العربية اللغة تدريس على القائمني أن )1
 .ولغويا وتربويا

 أن إىل تؤدي وإعداده للمعلم بالنسبة العربية تعليم ميدان يف ةاملطروح األحباث قلة )2
 .واليربحونه مكامنهم يف املؤهلون املدرسون يقف

 وغري املؤهلني املعلمني كفاءة رفع لغرض تقام اليت التدريبية الدورات قلة )3
 31.املؤهلني

 ومها نوعان، وتعلمها العربية اللغة تعليم مشكالت أن سبق مما واستنباطا
 غري واملشكالت األربع ومهارا العربية اللغة بعناصر تتعلق اليت اللغوية شكالتامل

 .اللغة هذه تعليم يف والبيئة واملعلم باملتعلم تتعلق اليت لغوية

  

 القرآن لفهم العربية اللغة تعليم .2

 القرآن لفهم العربية اللغة تعليم مفهوم )أ 

                                                             

30
 .199. ص ـ،التدريبية الدورات دروس ،آخرونو  الفوزان إبراهيم بن الرمحن عبد 

 .121. ص ،التدريبية الدورات دروس ،آخرونو  الفوزان إبراهيم بن الرمحن عبد31
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 واملعلومات واملعرفة العلم املعلم إيصال هي العربية اللغة تعليم أن سابقا ذكر وقد
 وأما .املنشودة األهداف لتحقيق ومناسبة قومية بطريقة التالميذ أذهان إىل العربية اللغة عن

 العربية اللغة عن واملعلومات واملعرفة العلم املعلم إيصال هو القرآن لفهم العربية اللغة تعليم
 إنو . الكرمي القرآن فهم لغرض أي خاص لغرض ومناسبة قومية بطريقة التالميذ أذهان إىل

 من يتعلم  ضااألغر  أهم من يعد القرآن لغة فهم التحديد وجه على أو الكرمي القرآن فهم
 وأساسي أول كمصدر القرآن ا نزل اليت العربية اللغة بالدنا يف املسلمون الطالب أجله

32.احلنيف دينهم لتعاليم
 

 يف العربية اللغة تعليم طرق إحدى طلعأ قد اهلندي كدوي السالم عبد األستاذ
 اللغة تعليم يف أساسي كمصدر القرآن جعل هي منه الرئيسية والفكرة. 1942 عام

 العربية اللغة تعليم مواد عشر على حيتوي كتابا األستاذ ألف اهلدف، وهلذا. العربية
 األحرف عرفوا قد الذين هند جزيرة ابن يف أردو سكان لكبار ألفه الكتاب وهذا القرآنية،

 33.مفرداا وبعض العربية
 

 القرآنية العربية اللغة تعليم أهداف  )ب 

 يصل أن التالميذ يرجى كثرية أهداف القرآن فهم لغرض العربية ةاللغ تعليم ويف

  :يلي ما األهداف تلك ومن. إليها

  :القرآنية باآليات النطق أي بالقراءة يتعلق ما .أ 

 ويسر بسهولة املكتوبة صوتيةال الرموز ربط طريق عن النص قراءة -1

  اإلعراب حركات ومراعاة صحيحا إخراجا احلروف وإخراج النطق دقة -2

                                                             

32
 العربية، اللغة ملدرسي القومي لإلحتاد الثاين املؤمتر ،الكريم القرآن فهم لغرض الدراسي المنهج بناء نحو ،هدايات. د 

 .1 .ص ،)2006 سبتمرب  8 -6: جاكرتا(

33
 Abdullah Abbas Nadwi, Belajar Mudah Bahasa Al-Qur’an, terj. Tim Redaksi Penerbit 

Mizan, (Bandung: Mizan, 1990),  hlm. 12-13. 
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 واالبتداء الوقف مراعاة مع النص قراءة -3

 34اجلهرية القراءة عند املعىن متثيل -4

 : باملفردات  يتعلق ما  .ب 

  واحد ملعىن املرتادفة الكلمات معرفة -1

  به خاصة حالة على يدل لواقعا يف وكل مرتادفة تبدو اليت الكلمات معرفة -2

 )اللغوي املشرتك( الواحدة للكلمة معان معرفة -3

 السياق حسب على الكلمات معاين معرفة -4

 لأللفاظ وااز احلقيقة معرفة -5

  35اإلندونيسية العربية املعاجم استخدام -6

 : النحوية والرتاكيب الصرفية باملباين يتعلق ما .ج 

  ومعانيها الصرفية املباين معرفة -1

 اجلملة يف الكلمات من اإلعراب مواقع ةمعرف -2

 واجلمل الكلمات مستوى على بالفعل والتعبري باالسم التعبري معرفة -3

 اجلملة يف والتأخري التقدمي معرفة -4

 الشرطية واجلملة البسيطة اجلملة بني التمييز -5

                                                             

34
 .14. ص ،الكريم القرآن فهم لغرض الدراسي المنهج بناء نحو ،هدايات. د 

35
 .14. ص ،مالكري القرآن فهم لغرض الدراسي المنهج بناء نحو ،هدايات. د 
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 التوكيد بأدوات املؤكدة اجلمل معرفة -6

 :البالغية بالعناصر يتعلق ما .د 

 البعض بعضها الواحدة اآلية أجزاء بني العالقة معرفة -1

  الواحدة اآلية يف واجلملة اجلملة بني املناسبة معرفة -2

 املتعددة اآليات يف واآلية اآلية بني واملقابلة املناسبة معرفة -3

 السياق يف منها كل ومعاين اإلنشائية اجلمل عن اخلربية اجلمل متييز -4

 واإلطناب واإلجياز املساواة من النص يف ما معرفة -5

 : املقروء باملعىن يتعلق ما .ه 

 بالقرائن اخلربية اجلمل من املستفادة األغراض معرفة -1

 بالقرائن اإلنشائية اجلمل من املستفادة األغراض معرفة -2

 وما اللغوية الرتاكيب ملقتضيات وفقا اإلندونيسية إىل املقروء النص ترمجة -3

  واألحوال الظروف من بالنص حييط

 املفسرة واألفكار يةالرئيس األفكار بني التمييز -4

 36املقروء النص من العام املعىن استنتاج -5

 طبيعةو  عامة العربية اللغة طبيعة من ذكره سبق ما االعتبار بعني الباحث أخذوي

 الطالب، إليه يصل أن يتوقع لذيا القرآن فهم مستوى ديدحت فيمكن خاصة، القرآن لغة

                                                             

36
 .15-14.ص ،الكريم القرآن فهم لغرض الدراسي المنهج بناء نحو ،هدايات. د 
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 هذه فمن. العزيز الكتاب ذلك فهم غرضل العربية ةاللغ تعليم من السلوكية األهداف حطر وي

 والرتاكيب الصرفية باملباين يتعلق وما باملفردات يتعلق وما باألصوات يتعلق ما األهداف

 .باملعىن يتعلق وما البالغية بالعناصر يتعلق وما النحوية

 

 القرآنية العربية اللغة لتعليم األساسية المبادئ )ج 

 القرآن أسلوب بطبيعة املتصلة االعتبارات على ميقو  القرآنية العربية اللغة تعليم أن
 .التعليم عمليات وطبيعة الدارسني لطبيعة واالفرتاضات الكرمي

 اتمع يف للمسلمني القرآنية العربية اللغة تعليم برنامج جناح أجل ومن
 :37يلي ما أنه على الكرمي القرآن ىلإ الربنامج هدايات يرى اإلندونيسي،

 العربية، باللغة وسلم عليه اهللا صلى حممد املرسلني خامت على املنـزل اهللا كالم هو القرآن -1
 أما إال اللغوية عناصرها من كثري يف اإلندونسية اللغة عن ختتلف أا رغم اللغة وهذه

 اإلندونيسية اللغة إىل الدخيلة العربية املفردات من كثري وجود يف يتمثل تشاا تتشاان
 من املفردات له تعرضت ما املباشر غري بالشكل يراد باشر،م غري أو مباشر بشكل
 .اإلندونيسية اللغة عند املعىن أو الصيغة أو الصوت يف التحريفات  بعض

 تذكر صعوبة تثري ال والداللية اللغوية أساليبها طبيعة إىل بالنظر القرآنية العبارات إن -2
 قدر أن الطبيعي من أنه رغم األحوال من كثري يف فهمها اإلندونيسيني املسلمني على

 .والعامة الدينية ثقافتهم خلفيات ىف تفاوم حسب وإتقانا عمقا تتفاوت أفهامهم
 فهم على الدارسني يساعد باحلركات كامال ضبطا القرآنية الكلمات مجيع ضبط إن -3

 الوظيفية املعاين توضح أن شأا من اليت اإلعراب عالمات من ذلك يف مبا معانيها
 .املعربة للكلمات

                                                             

 العاملية الندوة ،"جاكرتا كالبا سوندا أجونج مسجد فى للكبار القرآنية العربية اللغة تعليم حول تجربة" ،هدايات. د37
 اإلسالمية الدين عالء جامعة: ماكسر( ،"العمل ميادين و العوملة عصر ىف التحديات مواجهة ىف ودورها العربية اللغة مستوى رفع"
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 يف فرطنا ما( صاحبه لقول مصداقا احلياة أمور من شيئا يرتك ال الكرمي القرآن أن -4
 وصاحلة وحدهم للعرب ال البشرية، األمة جلميع شاملة وتعاليمه) شيء من الكتاب

  .وزمان مكان لكل
 .دراستها أثناء القرآن آيات فهم على تساعد املتطورة وثقافته العقلية اإلنسان قوى إن -5

  
 القرآن لفهم العربية اللغة تعليم مشكالت .3

 عمال أو حبثا تتطلب وتردد وشك حرية حالة هي املشكلة أن السابق يف وذكر
 يف التعليم أعمال وجدنا 38.احلل إىل الوصول على تساعد اليت احلقائق الستكشاف جيري
 لغرض ماوالسي مشكالت، العربية اللغة تعليم يف وكذلك .املشكالت من ختلو ال الواقع
  .الكرمي القرآن فهم وهو خاص

 كثر من القرآن فضل يعرف وإمنا. لغته مبعرفة إال ميكن ال وفهمه القرآن وتدبر
 دون لغتها به خصاهللا وما األساليب يف وافتناا العرب مذهب وفهم علمه واتسع نظره
 ناهجوم العرب كالم أساليب خيالف ما كثريا القرآن أسلوب أن ظهرو  39.اللغات مجيع

 خارج مذاهبه واختالف وجوهه تصرف على القرآن نظم إن: الباقالين قال كما. نظمها
 أسلوب وله خطام، ترتيب من للمألوف ومباين العرب كالم مجيع نظام من املعهود عن

 أن حارمسا حاذق حممد وقال 40.املعتاد الكالم أساليب عن تصرفه يف ويتميز به خيتص
 طاقة له القرآن أسلوب ألن األخري، العربية واللغة احلديث وببأسل خيتلف القرآن أسلوب
 مشكالت إىل ستؤدي االختالفات وهذه 41.لتكريرها واملستمعني القراء جلب على وقدرة

  .وتعلمها تعليمها يف

                                                             

 .718 ص ،التدريس وطرق التربية ايد، عبد العزيز وعبد العزيز عبد صاحل 38

 .29. ص ،لغوية نظرات العايد، حسني بن صاحل 39

 .38 .ص ،)1977 املعارف، دار: القاهرة( ،القرآن إعجاز لطيب،ا بن حممد الباقالين، 40

41 Moh. Chadziq Charisma, Tiga Aspek Kemukjizatan Al-Qur’an, (Surabaya: PT Bina 
Ilmu, 1991), hlm. 24.  
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 من جاءت القرآن لفهم العربية اللغة تعليم مشكالت أن هدايت. د وقال
 يوجه زال ما أنه درجة إىل ضعيفة لقراءةا على مقدرته كانت من منهم ألن. دارسيها
 الصرفية مبانيها لفهم فرصة يفقده مما كلمة كلمة وقراءا الكلمات ئجي إىل جهوده
  42.داللتها وإدراك

 القرآن فهم لغرض العربية اللغة تعليم يف أن الباحث يستنتج سبق مما وانطالقا
 إىل املشكالت وهذه. اإلهتمامو  والبحث التفكري تستحق املشكالت من ختلو ال الكرمي

 بني املتداولة العربية باللغة املختلفة نفسها القرآن بلغة تتعلق اليت املشكالت ومها قسمني
 للغة الصحيحة القراءة على القدرة هلم ليس الذين بالدارسني املتعلقة واملشكالت. العرب
  .القرآن
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