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  الباب األول 

 مقدمة

 لةخلفية المسأ  .أ 

تــه يف قضــاء حاج اللغــة هــذا يعــىن يســتخدم اإلنســان 1م بــني األفــراد.اللغــة هــي وســيلة للتفــاه
التعبــري عمــا بــالنفس بــني م ووســيلة يقــول اآلخــر اللغــة هــي أداة التفــاهواجلامعــات.  األفرادبــ واإلتصــال

أمحـد  العبـارة وفقـا بقـول الـدكتور علـي ذهعـن أفكـاره باللغـة. وهـ يعـرب فاإلنسـان 2طوائف املخلوقـات.
مــــه لتفكــــري, فــــالفرد يســــتخدم األلفــــاظ والرتاكيــــب واجلمــــل يف كالالفــــرد يف ا وســــيلةمــــذكور أن اللغــــة 

مــن األخــرين, ويكتســب معارفــه وجــزءا  ن خــرين. فباللغــة يــتعلم اإلنســاوكتابتــه, ويســتمع إليهــا مــن اآل
ومـن هنـا نعلــم أن  3ملي.اي والعـالعمـل ويف العــيش يف جمتمعـه احمللـثقافتـه وخربتـه ومهارتـه يف كبـريا مـن 

  .يف حياتنا للغة أمر مهموظائف اللغة كثرية. فلذلك تعلم ا
 الـيت كلمـاتال, ألن لكل من البالد لغـة, منهـا اللغـة العربيـة. وهـي ةالعامل كثري  اواللغة يف هذ
    4ضهم.ايعرب ا العرب عن أغر 

مل اواحــدة مــن اللغــات العامليــة الــيت هلــا أمهيــة كــربى, فهــي اللغــة السادســة يف العــ العربيــةاللغــة 
   5ن, يتحدث ا ما يزيد على ثلثمائة مليون, ما بني عريب وغري عريب .اآل

علـى الرمسيـة أـا لغـة مسـتعملة اللغـة العربيـة مقـررة  1973ويف هيئة األمم املتحـدة منـذ سـنة 
  6ا.ميف العامل مثل اإلجنليزية, والفرنسية ومثله

للمســلمني خاصــة,  اللغــات األجنبيــة املهمــة واحملتاجــة يف العــامل مــن اللغــة العربيــة إحــدىإن 
الكـرمي ليكـون هدايـة للنـاس, فقـال تعـاىل:  القرآن, ولقد أنزل اهللا اللغة العربيةب الكرمي منزل القرآنألن 

ـــَوُم " رآنَ لُقـــاْ  " ِإن َهـــَذا الكفـــر و ضـــالل اللنـــاس مـــن ) وهـــو مشـــفع ل9. (اإلســـراء: يـَْهـــِدى لِلـــِيت ِهـــَي أَقْـ
بـني اللغـة العربيـة والعقيـدة اإلسـالمية ترابطـا وثيقـا, نور اإلميان والتقوى والعلم, الواملعاصى واجلهل إىل 

                                                             
  14), ص. نةسون د, , (مصر: دار املعارفهاعربية اصوهلا النفسية وطرق تدريساللغة ال عبد العزيز عبد ايد, 1

   23, (مصر: دار املعارف, دون سنة), ص. تطبيقية يف تعليم اللغة العربية والدين اإلسالم دراسات حتليلية ومواقفحسني سليمان قورة,  2

    36), ص. نةسون , د(القاهرة : دار الشواق, تدريس فنون اللغة العربية امحد مذكور, يعل 3

   7), ص. 1983, (بريوت: املكتبة الصرية, اللغة العربية جامع الدروس الشيخ مصطفى الغاليني, 4

  5ص.  ),2008, (القاهرة : دار اآلفاق العربية, املدخل اىل تعلم العربية رجب عبد اجلواد,  5
6 Abdul Mu’in, Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Indonesia, (Jakarta: Pustaka al-

Husna Baru, 2004), hlm. 38 
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ســالم واملســلمني يف مجيــع بقــاع الــدنيا, ولغــة كتابــه املبــني, ــا يــؤدي املســلمون صــالم, فإــا لغــة اإل
مــن ذلــك  7ويتلــون كتــاب رــم, وأحــادث نبــيهم, فكــل مســلم مطالــب أن يلــم بعــض اإلملــام بالعربيــة.

   م.حاديث الشريفة والعبادة إىل رلفهم النص القرأىن واال املهمةللمسلمني  اللغة العربيةعرفنا أن 
اللغة العربية كاللغـة األجنبيـة لإلندونيسـيني لـيس بـأمر سـهل بـل هنـاك املشـكالت الـيت  ولكن

لكنـــه مـــع  ,أجنبيـــة لـــيس بألمـــر الســـهل أو اهلـــني: تعلـــم لغـــة ىاحلديـــد علـــي تـــوجههم, هـــذا كمـــا قـــال
لــذلك  8جبهــد معقــول.و البحــث والدراســة أمكــن الوصــول إىل عــدة طــرق لتعلــيم اللغــة يف وقــت قصــري 

إذا اردوا فهـم اللغــة العربيـة جيــدا فيجـب علــيهم و  اصــة.اخلعمـل الم اللغـة العربيــة حيتـاج إىل اجلهــد و تعلـ
كمــا  معــاين القــرآن واحلــديث املســتعمل أن حيبــوا هــذه اللغــة بتعلمهــا, إلن ــا يســتطيعون أن يفهمــوا

  طريقة أمناط احلياة.ال
تعليم اللغة العربية هو عملية الفـرد اسـتيعاب اللغـة العربيـة املناسـبة بأهـداف  ومما يلتفت النظر

مـن  ةاألربعـة ويـاللغتعلم اللغة اليت قررهـا املـنهج التعلمـى بوجـود األهـداف لتعلمهـا اسـتيعاب املهـارات 
  لعربية. قواعد اللغة االالصوت واملفردات و من عناصر اللغوية الو ,اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة

وســــيلة لتقــــومي القلــــم , هــــى ماهــــ وهلــــا دور قواعــــد اللغــــة العربيــــةال هــــي عناصــــر اللغويــــةال مــــنو 
العلـم الـذي يبحـث فيـه  هـو النحويـة القواعـد فيـه قواعد اللغـة العربيـةو  9من االعوجاج والزلل. واللسان

    10.وبيناء اابعن أحوال أواخر الكلم اعر 
املتنوعة املختلفـة, مـن معرفـة الكـالم واجلملـة املفيـدة ومـا القواعد  تتضمن علىقواعد النحوية 

علـى  طـالبأشبه ذلك. وذلك يدل على أمهية تعلـم القواعـد ألـا وسـيلة مـن الوسـائل الـىت تسـاعد ال
   .ةيحلقراءة والكتابة بلغة سليمة وصحالتكلم وا
إحـدى  كنـدال  وجنـو كايل للبنات "الرباط اإلسالمى" عهدمب  سلفيةالعلمات املمدرسة كان و 

 .اللغة العربية من خالل الكتب الرتاث والقواعد العربية اللغةالىت يعلم  من املدارس
درسـة امليف النحويـة  تعلـيم القواعـد يف ,النحويـة منهـا القواعـد اللغـة العربيـة تعليم القواعدمن و 

, وســائل التعليميــةســتخدم ي كنــدال كــايل وجنــوللبنــات   اإلســالمى" الربــاط" عهــدمب ســلفيةالعلمــات امل

                                                             
  32 ص. ,املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها اد عليان,ؤ أمحد ف  7

  15ص.  ,(القاهرة : دار املعارف, دون سنة) ,مشكالت تعليم اللغة العربية لغري العرب احلديدي, يعل 8

  104), ص. 1988, (اململكة العربية السعودية: دار الفيصل الثقافية, بااللغة... تدريسا واكتس أمحد السيد, حممود 9

  194), ص. 2009مصر: دار املعارف, (, اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربيةطه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي, 10
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عمليــة التعلــيم. جبانــب ان يكــون هــدفها جلــرء اهتمــام  هلــا دور كبــري يف قــد عرفنــا أن وســائل التعليميــةو 
 ادة إلــيهم فعــاال ويف وقــت قصــري. يفاملــ املعــىن احملتــوى يف ، بالوســائل ان يســتطيعون ان يلقــوا البطــال

باســـتخدام وســـائل التعلـــيم  البطـــال جتـــرء عمليـــة التعلـــيم ميكـــن املـــدرس ان ينشـــأ البيئـــة التعليميـــة الـــىت
  ان حيسن إجنازهم. البطالاملبدعة واملخرتعة واملتنوعة حىت يقدر 

األساســــى  باالكتــــهــــو  املدرســــي باالكتــــ ,املدرســــي الكتــــبمنهــــا  وســــائل التعليميــــةومــــن 
فعمليـــة التـــدريس أيـــا كـــان نوعهـــا تعتمـــد اعتمـــادا كبـــريا علـــى  11للطالـــب مـــن مـــواد تعليميـــة مســـاعدة.

العربيـة فيـه  القواعـدكتـاب الهـو  مالـك. بـنا كتـاب ألفيـةال املثـال سـبيل علـى 12الكتـاب املدرسـي,
بـن  حممـد الـدين مجـال اهللا عبـد أبـو مـامإلا لشـيخ مؤلـفوالصـرفية النحوية  القواعدالنظم اخلالصة من 

 القاعــدةأن كــل شــطر بيــت تشــمل علــى و ألن عــددها ألــف بيــت  مالــك. مسيــت ألفيــة عبــد اهللا بــن
  ".ةمقاصد النحو ا حموي* وأستعني اهللا يف ألفية " يف نظمهإبن مالك النحو كما قال 

 ألفية كتابال من نظمالظ يحففرض املدرس الطالبات لت مالك بنا ألفيةتعليم الكتاب  يفو 
فرديا مث قوم املعلم بامساع ما  ألفيةبإعطاء الوظائف على سائر الطالبات حلفظ النظم  ,مالك بن

ورأى معظم . حيفظونه, وكان الطالبات ال حيفظن فحسب بل يقتضى عليهن فهم املراد من النظم
 بنا كتاب ألفيةألن ال .القواعد النحوية استيعابيؤثر على  مالك بنا ألفية نظمالناس أن حفظ 

 اللغة العربية. فيه القواعد مالك

حفظ  بعد القواعد النحويةعلى  الطالبات استيعابكيف   تعرفأن  الباحثة تريدفلذلك 
القواعد  استيعابمالك و  بنا ألفية حفظ نظم وهل هناك العالقة القوي بني مالك بنا ألفية نظم

  . النحوية

 ألفية اإلرتباط بين إنجاز حفظ نظم" الباحثة املوضوع إختارتعالوة على تلك املسألة 

مدرسة المعلمات السلفية ال في ثالثلطالبات الصف ال النحويةالقواعد  استيعابمالك و  بنا

 .كندال  كالي ونجو للبنات الرباط اإلسالمى"" معهدب

 تحديد المشكلة  .ب 

  لى :ما يعلقة باملوضوع. أما املسائل حتدد الباحثة املسائل املتمن اخللفية السابقة، 
                                                             

  9دار اإلعتصام, دون سنة), ص. مصر: , (لغري الناطقني بالعربيةأساس إعداد لتعليمية  وعبد احلميد عبد اللغة,ناصر عبد اهللا الغاىل  11

  39), ص. 2011(الرياض: الطبعة األوىل,  ,الناطقني اتعليم اللغة العربية لغري عبد الرمحن إبراهيم الفوزن,  12
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  سـلفيةالعلمـات املدرسـة امل يف ثالـثاللطالبـات الصـف  مالـك بـنا ألفيـة إجنـاز حفـظ نظـم كيـف .1
 ؟ كندال كايل وجنو للبنات الرباط اإلسالمى"" عهدمب

 عهــدمب  ســلفيةالعلمــات املدرســة امل يف ثالــثاللطالبــات الصــف القواعــد النحويــة  اســتيعابكيــف  .2
 ؟ كندال كايل وجنوللبنات   الرباط اإلسالمى""

لطالبـات  القواعـد النحويـة اسـتيعابمالـك و  بـنا ألفيـة يوجـد اإلرتبـاط بـني إجنـاز حفـظ نظـم هـل .3
ــــثالالصــــف   كــــايل وجنــــو للبنــــات الربــــاط اإلســــالمى"" عهــــدمبســــلفية العلمــــات املدرســــة امل يف ثال
 ؟كندال

  هداف وفوائد البحثأ  .ج 

 :يلى ما فهى البحث هدافأ أما
 سـلفية العلمـات املدرسـة امل يف ثالـثاللطالبـات الصـف  مالـك بـنا ألفيـة نظـم حفـظ إجنـاز معرفـة .1

 .كندال كايل وجنو للبنات الرباط اإلسالمى"" عهدمب
 عهـــدمب ســلفية العلمــات املدرســـة امل يف ثالــثال الصــفلطالبــات القواعــد النحويـــة  اســتيعاب معرفــة .2

 .كندال كايل وجنو للبنات الرباط اإلسالمى""
لطالبـات الصـف  القواعـد النحويـة اسـتيعابمالـك و  بنا ألفية معرفة اإلرتباط بني إجناز حفظ نظم .3

   .كندال كايل وجنو للبنات الرباط اإلسالمى"" عهدمب سلفيةالعلمات املدرسة امل يف ثالثال

  هذا البحث، فهي:  يف فوائدأما 
   درسةللم .1

 لطالبات. القواعد النحوية استيعابمالك و  بنا ألفية حفظ نظمإجناز ترقية   )أ 
  .درسةملتقدمي اإلقرتاحات والنقدات   )ب 

  للباحثة .2

 العلوم اجلديدة الباحثة تنال  )أ 

  يف تعلم اللغة العربية  لباحثةوليكون زادا وخربة ل تعميق العلوم  )ب 


