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  الباب األول

 مقّدمة

   المسألة خلفية  .أ 

اللغة العربية يف العصر هلا دور مهم يف عملية احلياة. فإذا كل اإلنسان املسلم يدرسها 
سواء كان ىف اجلزيرة العربية أم ال. كما قال اهللا تعاىل ىف القرآن الكرمي " إِنا أَنـَْزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِيا 

. واملقصود  بـ"عربيا" أي اللغة العربية واملقصود بـ"تعقلون" 1)2(سورة يوسف: َلَعلُكْم تـَْعِقُلوَن" 
ألّين عرىب والقرآن  ،وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أحّبو العرب لثالث 2أي تفهمون معانيه.

وكذلك أّن اللغة العربية  3عرىب وكالم اهل اجلنة عرىب( رواه العقيل والطرباىن واحلاكم والبيهقى)
من إحدى مبواّد الدراسة الواجبة على الطّالب ىف املعهد. وتعليم اللغة األجنبية خاّصة اللغة  هي

العربية ىف املعهد ليس بأمر سهل للطّالب غري الناطقني ا، الا تتعلق مبادة درس اللغة والدين 
  اإلسالمى.

تجارب إن التعلم هو عملية يرجى فيها تغيري مهارة الفرد وخلقه الثابت من ال
والتدريبات ويعملها كل إنسان من املهد إىل اللحد. وهو عملية النمو املضطر للفرد، وحتسنه 

إذ، املقصود بالتعلم هنا هو تغيري سلوك اإلنسان أي  4املستمر حىت يستطيع أن يعيش يف بيئته.
عن عملية  التالميذ بالتجارب والتدريبات واملمارسات احلسنة.وبعبارة أخرى أن التعلم هو عبارة

التلميذ ملعرفة بيئته حىت يؤثر التعلم إىل حسن اخللق، كثري من األشياء اليت يؤثرها التلميذ من 
العوامل الداخلية مبعىن األشياء اليت تؤثر من نفس التلميذ ومن العوامل اخلارجية وهي األشياء 

 لغة العربيةلباحث أن تعلم الواملقصود من ا اليت تؤثر التلميذ من البيئة واألسرة واملدرسة وغريها.
  يف اللغة العربية.  يرجى فيها تغيري مهارة الفردهو عملية 

 إال العربية العلوم ان ال نفهم كثرية، ومنها  لقواعد يف اللغة العربية،أن امهية اومن املعلوم 
 العلوم نم العربية العلوم بعض ألن القواعد املسلمني بعض ميتعلّ  أن يلزم ولذالك القواعد مبعرفة

                                                
1  Al. Qur'an al Karim, Departemen Agama Islam, Republika Indonesia, hlm. 348.  
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 كل حيتاجها اّليت الكرمي، القرآن  لغة هي العربية اللغة أن الكرمي، القرآن املثال. اإلسالمّية
 و الشرعية، واألحكام والنواهي األوامر املسلم منه يستمد اّلذي القرآن يفهم أو ليقرأ مسلم

   .وغريها الدينية الشريعة وكتب والتفسري، القدسي، واحلديث النبوي، احلديث
 يف غاية يعدوها أن على الطالب حيمل قد مستقلة، مادة العربية اللغة قواعد تعليم أما

 وسيلة ألا القواعد تعليم أمهية على يدل وتعقل. وذلك تفهم دون استظهارا، فستظهرها ذاا
 خيطأ وقد. وفصيحة سليمة بلغة والكتابة والتكلم القراءة على الطالب تساعد اليت الوسائل من
 ظن ،الطالب على كله ذا واإلثقال يتفاصلها واإلملام شواردها مجع واهتموا بالقواعد علمونامل

 وعملية 5.والبيان التعبري إجادة على هلم وإقدارا لغام، من للطالب متكينا ذلك يف أن منهم
 التمشك هناك السهل، باألمر ليس اإلندونيسني واملعلمني للطالب العربية اللغة وتعلم التعليم

   .يواجهوا
حفظ اآلجرومية وإجناز تعلم لباحث أن يبحث اإلرتباط بني على ذلك أراد ا وبناء
    كبومني.بمبعهد حوض العلوم صف اآلجرومية  للطالب يف اللغة العربية 

 المصطالحات وضيحت  .ب 

املراد ذه املصطالحات هي الكلمة الىت ا حتتاج إىل البيان لتسهيل الفهم بني 
  القارئ. وأّما املصطالحات هنا فيما يلى:الباحث و 

  اإلرتباط .1
 واملراد .اِْفِتَعاالً  –يـَْفَتِعُل  –ِاْرتَِباطًا من وزن ِافْـتَـَعَل  –يـَْرتَِبُط  –هي من ِاْرتـََبَط 

تعلم اللغة العربية  وإجناز ظ اآلجروميةالبحث هو دراسة ارتباطية بني حف باالرتباط يف هذا
  .كبومنيبمبعهد حوض العلوم آلجرومية صف اللطالب يف 

 حفظ اآلجرومية .2

–َظ كما يف التصريف اإلصطالحى " َحفِ   لثالثيمصدر من فعل ا اللفظ ِحْفظُ 
   6.ًال يعىن منعه من الضياع والتّـُلفعْ فِ  –لُ يـَْفعَ  –َل ِحْفظًا من وزن َفعِ  –ظُ فَ حيَْ 
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بية الذى فيه النحو للشيخ العآلمة اإلمام من كتب القواعد العر اآلجرومية أما 
   7.حممد الصنهاجي

مبعهد لدى الطالب  اآلجرومية حفظ هو درجة اآلجروميةمن حفظ  واملقصود
  . يف ذلك املعهد درجات حفظ الطالبالىت تؤخذ من كشف  حوض العلوم كبومني

 اللغة العربية إجناز تعلم .3

 تعلم – يتعّلم - تعّلم من مصدر علمالت أماو  8هو إمتام الشئ وإكماله. واإلجناز
ة نتيجة ما حيدث يف العامل حولنا رب الشيء أو تبديل يف السلوك أو اخلأدرك حقيقة  ومعناه

 سلوك كسبأن التعلم   مكتوبة التدريس وطرق الرتبيةيف   9أو نتيجة ما نفعل أو نالحظ.
   10.البيئة تملثريا معينة بكيفية االستجابة على الشحص تدريب مبعىن أي معني،

اا الىت اللغة العربية من ناحية مهار  صود ذا اإلصطالح هو حتصيل تعلمواملق
تعلم اللغة الىت تؤخذ من كشف درجات  ريرية منهاتبارات حتتؤخذ بطريقة توضيح إخ

  ذلك املعهد. منصف اآلجرومية  يف لطالبل  العربية
  معهد حوض العلوم .4

فيها الكتب اإلسالمية  سُ رَ دْ لفية الىت تُ السوهو من إحدى املعاهد اإلسالمية 
 كبومني فناجونج. وتقع ىف قرية فيها الطالب من الرجال والنساء ويتعلم والقرآن الكرمي

 .وى الوسطىاج

 شكلة الم تحديد  .ج 
   :يلي كما مسائل هناك البحث هذا ىف املكتوب باملوضوع وفقا
 ؟ العلوم بكبومنيمبعهد حوض  صف اآلجروميةيف كيف حفظ اآلجرومية للطالب  .1

 ؟ مبعهد حوض العلوم بكبومني صف اآلجروميةيف  إجناز تعلم اللغة العربية للطالبكيف  .2

صف  يفاالرتباط بني حفظ اآلجرومية وإجناز تعلم اللغة العربية للطالب  هل يوجد .3
  مبعهد حوض العلوم بكبومني ؟ اآلجرومية

                                                
7  http://earlfhamfa.wordpress.com/2011/08/15/sejarah kitab-jurumiyah-dan-makna-

filosofis-ilmu-nahwu/jam 14.13 wib. 
  . 576)، ص. 2007 ،دارالكتب العملية  :لبنا ن(، معجم الطالب ،يوسف شكرى فرحات  8
 دار:  السعودية العربية اململكة( ،التدريس طرق و المناهج إلى مدخل ،سعيد مالك حممد و اليشري مزمل حممد9 

 .64. ص) 1990 اللواء،
 .167 ص ، التربية ايد، عبد و العزيز عبد صاحل 10
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 هوفوائد البحث فاأهد  .د 

   :يكمايل البحث هذا راضفأغ الّسابقة باملسألة مناسبة
 مبعهد حوض العلو بكبومني  صف اآلجروميةيف  معرفة حفظ اآلجرومية للطالب .1

 صف اآلجرومية مبعهد حوض العلوم بكبومني يف  معرفة اجناز اللغة العربية للطالب .2

صف اآلجرومية تعلم اللغة العربية للطالب يف  معرفة ارتباط بني حفظ اآلجرومية وإجناز .3
  العلوم بكبومني مبعهد حوض 
  : اّما فوائده كما يلي

 لطالب ل .1

 وقواعدها يف تعّلم اللغة العربية  الطالب رغبةلرتقية  -

  لرتقية حفظ القواعد  -
 للمدرس  .2

 يف تعّلم اللغة العربية لتقومي الطالب  -

 إعطاء اخلرب للمدرسني عن كفاءة حفظ الطالب  -

 للباحث  .3

  تاب اآلجرومية تعّلم القواعد بإستخدام كلزيادة املعارف يف  -


