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 ملخص ال

 الرسالة معهد يف العربية الّلغة تعليم. 2019علي سهانا أنغيان، لطف. 
 للبنات السلفي اإلسالمي واملعهد بسالهونج العاملي املربمج العصري

 رسالة املاجستري، تعليم (مقارنة دراسة) جبينس 1 املىن هداة" األمني"
 اإلسالمية فونوروغو جامعة ليا،الدراسات الع كلية العربية، اللغة

 . املاجستري منري حممد احلاج الدكتوراملشرف:  احلكومية.

والنشاطات ، الكلمات األساسية: المعهد اإلسالمي، طريقة التعليم
 اللغوية.

كان تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا بأجيال إما من الصعود واهلبوط وفقا 
ومن . سات التعليمية اإلسالميةاملؤس جبانب ديناميات التعليم يف

املؤسسات التعليمية املهتّمة بتعليم اللغة العربية هي املعاهد اإلسالمية. كما 
عرفنا، أن الطالب من املعهد مل يكن متقنني يف مجيع املهارات اللغوية. 
فمن املعاهد ما ركز أكثر اهتماما إىل مهارة الكالم وإىل جانب غريها من 

رسالة ومنها ما ركز أكثر اهتمامه إىل مهارة القراءة املهارات كمعهد ال
 .1هداة املىن " األمني"كمعهد 

( ماملواد الدراسية 1وهذا البحث املتواضع معاجلة على ثالث نقاط تالية: )
يف تعليم اللغة العربية يف املعهد العصري واملعهد السلفي يف الفصل الثاين؟ 

يف  السلفييف املعهد العصري واملعهد ( ما هي طرائق تعليم اللغة العربية 2)
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( كيف تطبيق نشاطات اللغوية يف املعهد العصري واملعهد 3الفصل الثاين؟ )
 يف الفصل الثاين؟السلفي 

ومنهج البحث املستخدم هلذه البحث هو حبث كيفي. املراجع األساسية 
واد منها كيف تعليم اللغة العربية يف املعهد العصري واملعهد السلفي من امل

والطريقة وتطبيق نشاطاهتا.  وطريقة مجع البيانات يف مجع احلقائق 
واملعلومات هي بالطريقة املقابلة واملالحظة والوثيقة. حتليل البيانات 

يف حتليل حقائق (Huberman) وهوبريمني (Miles ) املستخدم هو ميلس 
 ختفيض البيانات وعرض البيانات وللوصول إىل اخلالصة. 

( إن مواد تعليم اللغة العربية يف الفصل الثاين 1البحث منها: )أما نتائج 
مواد الدراسية يف املعهد  5مواد الدراسية يف املعهد العصري، و 7تتكون من 
الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف املعهد العصري ( 2السلفي. )

والطريقة السمعية  للفصل الثاين هي الطريقة النحو والرتمجة والطريقة املباشرة
والطريقة املستخدمة يف وأما  الشفوية والطريقة القراءة والطريقة اإلستقرائية

تعليم اللغة العربية يف املعهد السلفي للفصل الثاين هي طريقة النحو والرتمجة 
تطبيق النشاطات اللغوية يف املعهد العصري للفصل ( 3) والطريقة القياسية.

هي نشاطات اللغوية داخل الفصل منها: واجب  الثاين تتنوع إىل نوعني
الكالم والتحدث باللغة العربية إما يف الفصل أو خارجه، وتكلم وحفظ 
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مادة اللغة العربية. وخارج الفصل منها: احملادثة الصباحية، وتدريب اخلطابية 
األسبوعية، والتسميع والتجسس واحملكمة واملسابقات اللغوية. وتطبيق 

ية يف املعهد السلفي هي احملافظة والشاور، وتعليم كتب النشاطات اللغو 
 الرتاث، وحبث املسائل.
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ABSTRAK 

Ali Sahana Anggian, Lutvi. 2019. “ Pembelajaran Bahasa Arab di 

Pondok Modern Arrisalah Slahung dan Pondok Pesantren 

Putri “AL AMIN Hudatul Muna 1 Jenes (Studi 

Komparasi)”. 

Pembimbing: Dr. H. Moh. Munir, Lc.,M.Ag. 

 

Kata Kunci: Pondok Pesantren, Metode Pembelajaran, Kegiatan 

Kebahasaan 

Pembelajaran bahasa Arab di Indonesia telah mengalami masa 

pasang surut seiring dengan dinamisasi pendidikan pada lembaga 

pendidikan Islam. Diantara lembaga pendidikan yang mempunyai 

perhatian tinggi dalam pembelajaran bahasa Arab adalah Pondok 

Pesantren. Sebagaimana yang kita ketahui santri pondok pesantren belum 

mampu menguasai keterampilan bahasa dengan baik. Seperti pesantren 

Arrisalah lebih menekankan pada keterampilan berbicara, dan pesantren 

Hudatul Muna 1 menekankan pada keterampilan membaca. 

Penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek yaitu: (1) Materi 

apa yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren 

modern dan pondok pesantren salaf kelas 2? (2) Metode apa yang 

digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren modern 

dan pondok pesantren salaf kelas 2? (3) Bagaimana kegiatan kebahasaan 

di pondok pesantren modern dan pondok pesantren salaf kelas 2?. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan rancangan penelitian 

kualitatif untuk mendiskripsikan hasil penelitian dari suatu gejala atau 

temuan dengan cara melihat di lapangan melalui  metode pengumpulan 

data. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah 

Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Sedangkan metode analisis 

data yang digunakan penulis adalah Miles dan Huberman yaitu Reduksi 

Data, Display Data dan Kesimpulan.  

Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) Materi yang diajarkan dalam 

pembelajaran bahasa Arab terdiri dari 7 materi pada pesantren modern 

dan 5 materi di pesantren salaf. (2) Metode yang digunakan dalam 
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pembelajaran bahasa Arab di pondok Modern menggunakan metode tata 

bahasa-terjemah, metode langsung, metode dengar-ucap, metode 

membaca dan metode induktif (istiqroiy). Sedangkan pembelajaran 

bahasa Arab di pondok Salaf menggunakan metode tata bahasa-terjemah 

dan metode deduktif (qiyasy). (3) Kegiatan penunjang kebahasaan di 

pondok pesantren Modern dibagi menjadi dua yakni, kegiatan di dalam 

kelas antara lain: percakapan menggunakan bahasa Arab dan bahasa 

Inggris di dalam kelas maupun di luar kelas, menghafalkan materi 

pelajaran bahasa Arab. Kegiatan di luar kelas antara lain: percakapan 

yang dilakukan setiap jumat pagi, pidato menggunakan bahasa Arab dan 

bahasa Inggris, mendengarkan, jasusah, tahkim dan perlombaan bahasa 

lainnya. Sedangkan kegiatan penunjang kebahasaan di pondok pesantren 

Salaf antara lain: diskusi, pembelajaran kitab kuning dan pemecahan 

masalah yang ada di masyarakat.
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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث .أ
إّن اللغة العربية من أهم وسائل اتصال اإلنسان بغريه، وأنه ال 
يوجد على سطح األرض أي مجاعة إنسانية، مهما قل حظها 

 .من احلضارة أو املدينة، باللغة تتفاهم وتتبادل األفكار
واإلنسان يف حاجة إىل هذا االتصال اللغوى وتدعيمه، كي 

والعامل اليوم حباجة إىل أن يكتسب  حب وسالم. يعيش يف
اإلنسان فيه أكثر من لغة، وهذه احلاجة تتبع من ترابط املصاحل 
اإلجتماعية والسياسية واالقتصادية جلميع الدول وتشابكها 

1يف عصرنا احلاضر.   
وصلت اللغة العربية يف إندونيسيا منذ دخول اإلسالم إىل هذه 

هلجري املوافق بالقرن السابع امليالدي، الدولة يف القرن األول ا
استنادا إىل السجالت الصينية. وأول منطقة دخلها هي 

                                                           
، ة للنشر والتوزيع، دار الثقافالقاهر، )بيةتعليم اللغة العر مصطفى رسالن،  1
2005 ،)327 
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منطقة أتسية، ومنها انتشر اإلسالم إىل كل الواليات املوجودة 
  2يف جنوب الشرق آسيا.

إن تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا مير مبراحل طويلة منذ 
إىل املراحل التالية:  متنقسدخول اإلسالم إىل هذا اليوم، 

هي مرحلة تعليم اللغة العربية عن طريق تعليم  املرحلة األوىل:
األلفاظ العربية املستخدمة يف العبادات واألذكار. واهلدف من 
تعليم اللغة يف هذه املرحلة حىت يستطيع املسلم أن يقرأ 

ن واحلديث واألذكار يف الصلوات آالنصوص الدينية من القر 
اللغة العربية  هي مرحلة تعليم املرحلة الثانية: الفهم.وغريها مع 

ب الدينية العربية وترمجتها شفويا من عامل عن طريق شرح الكت
فقيه يف حلقات الدراسة يف املصليات، حيث إهنا مرحلة 
الحقة باملرحلة اليت قبلها كما هي األساس إلنشاء املعاهد 

ذه املرحلة طريقة الدينية فيما بعد. فالطريقة املستخدمة يف ه
هي مرحلة هنضة تعليم اللغة  املرحلة الثالثة: القواعد والرتمجة.

                                                           
االبتدائية  مناهج تعليم اللغة العربية في المدارسشهداء صاحل نور،  2

دكتور يف الرتبية ، حبث مقدم لنيل درجة الباندونيسيا )دراسة تحليلة تقويمية(
 5، 2004)املناهج وطرق التدريس(، غري منشور، اخلرطوم: 
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العربية، وذلك بظهور االجتاهات احلديثة يف تعليمها، منها 
حتويل اجتاه العربية من لغة الكتب إىل لغة االتصاالت، 
والكتب التعليمية املستخدمة التتحصر يف كتب الفقه 

لكتب اخلاصة لتعليم اللغة واألخالق فحسب بل ألفت ا
هي مرحلة التطرير والبحث عن طرق املرحلة الرابعة:  العربية.

تعليم اللغة العربية األنسب، خاصة فيما يتعلق باألهداف 
واحملتويات والطرق املستخدمة. ففي هذه املرحلة بدأ يقسيم 

هي  املرحلة اخلامسة: تعليم اللغة العربية إىل املهارات األربع.
النضج يف تطوير تعليم اللغة العربية بإندونيسيا، وذلك  مرحلة

بعد ظهور النتائج من التجارب يف تطوير تعليم اللغة العربية 
منذ املرحلة األوىل إىل املرحلة الرابعة حبيث ميكن للمدرس أن 

3خيتار املنهج األنسب حسب الظروف واألوضاع احمليطة به.   
شائعا ومستخدما يف زال وال يوتعليم اللغة العربية ما زال 

يف تفهيم الشعب  اهام ااملعاهد اإلسالميه وأن له دور 

                                                           
يقه علي مهارة تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبالدين، أوريل حبر  3
-11(، 2010،ميةمالك إبراهيم اإلسالمية احلكو جامعة موالنا : ، )ماالنجالكتابة

12 
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وعند   4.اإلندونيسي املسلم حنو تعاليم دينهم وشرائعه
تدرسان  مية أم أهليةحكو سواء أكانت  الرتبويةاملؤسسات 

اللغة العربية كما تدرسون املواد األخرى. وخاصة يف 
اللغة العربية ضرورية املؤسسات الرتبوية اإلسالمية تدرس 

  5جلميع الطالب.
جند يف بعض املدارس واملعاهد اليت أنشئت يف السنوات األوىل 
عند بداية قيام هذا البلد، فهذه املدارس واملعاهد تقوم بعملية 

العربية  النصوصالتعليم بناء على أن اللغة حمتاجة يف قراءة 
 تستخدمفال حاجة هناك يف أن  لفهم مضموهنا فحسب.

                                                           
عهد السلفي تعليم اللغة العربية في المعهد العصري والمحممد منري،  4

اح المبتدئين مفت )دراسة مقارنة بين معهد اإليمان اإلسالمي بفونوروغو ومعهد
 4، 2013، حبث مقدم لنيل درجة الدكتورة يف الرتبية، بعانجوك(

5 Abdul Hamid, Uril Bahruddin, Bisri musthofa, Pembelajaran 

Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi dan Media ( تعليم
هاسائلاللغة العربية ومدخلها وطريقتها واستراتيجيتها ومحتوها وو  ), (Malang: 

UIN Malang Press, 2008), 158 
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لة املواصلة بني آاللغة العربية لغريها مثل احملاورة واملكاملة ك
 6اإلنسان.
: مجيع ما تقرره املدرسة وتراه ضروريا مبعىن التقليدىاملنهج 

للتلميذ، بعد النظر إىل حاجته وقدراته وموليه، وبعيدا عن 
الوسط االجتماعي واحلياة االجتماعية اليت تنتظره يف 

تمثل فيه هذا االجتاه الديين بناء املنهج وأهم ما ي 7املستقبل.
املتبع لتعليم اللغة العربية الذي كان يتبين منهجا حنويا املركز 
تركيزا بالغا على اجلوانب القواعدية من اللغة العربية دون فقري 
اهتمام جبوانبها املهارتية. ويفرتض هذا املنهج أن إكساب 

 -إن مل يكن وحيدا–املواد النحوية واإلملام هبا شرط أساسي 
يف عملية إجادة اللغة العربية. واملعيار الرئيسي لقياس مدى 
درجة إجادة اللغة العربية يف ضوء هذا املنهج هو القدرة على 
قراءة النصوص العربية خاصة النصوص الدينية واألدبية 

                                                           
ي والمعهد هد السلفعفي الم تعليم اللغة العربيةأمحد صاحل الدين،  6

ن معهد ليربويو السلفي العصري )دراسة مقارنة وتقويمية في تعليم اللغة العربية بي
 تري يف الرتبية،، حبث مقدم لنيل درجة املاجسوبقديري واألمين العصري بسومنب(

2007 ،17 

 45....تعليم اللغة العربية، نفسه جعاملر  7
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وترمجتها إىل اللغة اإلندونيسية. لذا فإن اهلدف الرئيسي من 
ة وتعلمها على هذا املنهج هو اهلدف الديين، تعليم اللغة العربي

وهو تعليم اللغة العربية وتعلمها من أجل التمكن من فهم 
ري مها من املصادر غن الكرمي، واألحاديث الشريفة، و آالقر 

 8الدينية اإلسالمية.
: كل اخلربات التعليمية والرتبوية مبعىن العصرياملنهج وأما 

داخل  -ها املدرسة لطالهباواالجتماعية والثقافة اليت هتيئ
بقصد مساعدهتم على النمو الكامل  -املدرسة وخارجها

الشامل وتعديل سلوكهم وذلك من أجل حتقيق أهدافها 
9الرتبوية. ويتكثل هذا التطوير ليس فقط يف املنهج التعليمي  

وإمنا أيضا يف اإلدارة التعليمية واملوارد البشرية. وبعد هذا 
لالجتاهات اجلديدة يف جمال تعليم اللغة  التطوير نقطة البداية

العربية يف إندونيسيا وهي تلك االجتاهات اليت وضعت حدا 

                                                           
ة العربية اتجهات جديدة في مجال تعليم اللغهر، نصر الدين إدريس جو  8

 Journal of Indonesian Islam ،vol 1 ،no 2 Desember 2007 ،في إندونيسيا

 46...... تعليم اللغة العربيةأمحد صاحل الدين،  9
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اللغة العربية وإدارته ومناهجه اليت مل  تعليممن سياسة  لكثري
  10تتناغم مع اجتاهات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

 :ليومت اختيار املعهدين السابقني السباب، منها ما ي

ا عصريا، ميثل معهد الرسالة العصري املربمج العاملى معهد .1
داة املىن هاملعهد اإلسالمي السلفي للبنات "األمني" وميثل 

 معهدا سلفيا. 1
لفي املعهد اإلسالمي السيف مدينة فونوروغو حيث فيه  .2

صري ومعهد الرسالة الع 1هداة املىن "األمني"للبنات 
عصرية  ةا معاهد إسالميمدينة تأسست فيهاملربمج العاملى 

 .سلفية كثرية صغرية كانت أم كبرية أم
لغة العربية يف املعهد العصري اليت يقوم هبا عملية تعليم ال .3

يف  مها للتكلمدخبالتكرار واملمارسة واحملافظة، وتست
 النشاطات اليومية.

                                                           

 431،....اتجهات جديدة نصر الدين إدريس جزهر، 10
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بالطريقة املباشرة اللغة العربية باحتياج تتكون  طريقة تعليم .4
ل أنواع ة الشفوية واإلنتقائية وتشتموالطريقة السمعي

 لغة العربية.املهارات املوجودة يف ال
تكوين البيئة اجليدة، كانت الطالبات يتكلمن العربية  .5

 واإلجنليزية كل يوم.
يف املعهد السلفي اليت يقوم هبا عملية التعليم اللغة العربية  .6

 بالطريقة سوروكان وويطان.
 قية يف اجلهة الغربية.تقع مدينة فونوروغو يف جاوي الشر  .7
 

تعليم بومن املؤسسات التعليمية اليت كانت عندها اهتمام كبري 
 عهد. واملعهد الذي عنده اهتمام كبرياللغة العربية هو يف امل

"األمني" املعهد اإلسالمي السلفي للبنات ك  السلفيمبفهوم 
الطالب بالطريقة سوروكان املدرس . يعّلم نسيجب 1هداة املىن 

، ألن املعلم يقراء كل الكلمات ويرتمجها إىل اللغة وويطان
ومن املعهد  املعىن من كالم املعلم. الطالب اجلاووية مث يكتبون

الذي عنده اهتماما كبريا مبفهوم العصري كمعهد الرسالة 
. يعّلم الطالب بالطريقة جوناملربمج العاملى بساله العصري
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وضع يتوقع أن يكون املباشرة وطريقة التعليم احلديثة. وهذا ال
والنشاطات  يةناجتا من اختالف مواد التعليم والطريقة التعليم

ة من الباحثة من هذين املعهدين. فهذا البحث حماولة متواضع
تعليم اللغة العربية الواقعية يف  من الظواهريف كشف ووصف 

 للفصل الثاين.يف املهعد اإلسالمي 
 أسئلة البحث .ب

حتتاج إىل إجابة عنها يف هذه  الباحثة املسائل اليت تحدد
 بناء على خلفية البحث املذكورة كما يلي: لرسالةا

ما املواد الدراسية يف تعليم اللغة العربية يف املعهد العصري  .1
 يف الفصل الثاين؟ السلفيواملعهد 

ما هي طرائق تعليم اللغة العربية يف املعهد العصري واملعهد  .2
 يف الفصل الثاين ؟ السلفي

يف املعهد العصري واملعهد وية يق نشاطات اللغكيف تطب .3
 يف الفصل الثاين ؟السلفي 
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 أهداف البحث .ج
مما عرضت الباحثة يف أسئلة البحث السابق، فأهداف  وفقا

عن البحث الذي يرمي إليها  الباحثة كما يلي: الكشف 
ويتفرع . السلفيتعليم اللغة العربية باملعهد العصري واملعهد 

 ة أهداف:هذا اهلدف ثالث
الكشف عن املواد الدراسية يف تعليم اللغة العربية يف  .1

 يف الفصل الثاين. السلفياملعهد العصري واملعهد 
الكشف عن طرائق تعليم اللغة العربية يف املعهد العصري  .2

 يف الفصل الثاين. السلفيواملعهد 
يف املعهد العصري  اللغويةالكشف عن تطبيق نشاطات  .3

 لفصل الثاين.يف ا السلفيواملعهد 
 البحث فوائد .د

فوائد البحث النظرية والتطبيقية )للباحثة وملعلمى ولطلبة 
 املعهد العصري واملعهد السلفي( فيما يلي:
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 األمهية النظرية .1
ن تكون نتائج البحث مزيدة للخزانة العملية التعليم اللغة أ

 .السلفيالعربية يف املعهد العصري واملعهد 
 األمهية التطبيقية .2

معهد الذي جيري فيه تدريس اللغة العربية، يساعد يف لل
حماولة ترقية قدرة الطلبة على املهارات املختارة. وملريب اللغة 
العربية خاصة يف تعليمها ويفيد هذا البحث لريتبوا وينظموا 
ما يتعلق بتعليم اللغة العربية من األهداف واملواد والطرق 

  وكذلك املدخل واألساليب. 
 السابقة الدراسات .ه

 هي: الرسالة هومن الدراسات الىت تتعلق  هبذ
. رسالة املاجستري اجلامعة 2007أمحد صاحل الدين. .1

اإلسالمية احلكومية مالنج قسم تعليم اللغة العربية. حتت 
العنوان تعليم اللغة العربية يف املعهد السلفي والعصري 

هد )دراسة مقارنة وتقوميية يف تعليم اللغة العربية بني مع
لريبويو السلفي وبقديري واألمني العصري بسومنب(. 
استخدام الباحث يف هذا البحث هو أن املعاهد يف 
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إندونيسيا تنقسم على نوعني املعهد السلفي واملعهد 
العصري ومها يستعمالن طريقاتني يف تعليم اللغة العربية. 
مث يقارن الباحث حبيث يستخلص أيهما أنسب من خالل 

اللغة العربية. جيد الباحث أن أهداف تعليم  نظريات تعليم
اللغة العربية هلا عالقة متينة وترابط مع املواد الدراسية 
والطرق املستخدمة. يبحث عن التصميم الوصفي فيعرض 

الباحث ما يتعلق بتعليم اللغة العربية فيهما حيث يستخدم  
الوثائق واملقابلة واملشاهدة يف مجع البيانات احملتاجة. 

تخدمه الوثائق جلمع البيانات املتعلقة بأهداف تعليم يس
اللغة العربية ومواده،  واألهداف والطرق املستخدمة  يف 
التعليم، واملشاهدة جلمع البيانات املتعلقة بالتعليم يف 

 الواقع.
وأوجه التشابه من موضوع هذا البحث والدرسات السابقة  .2

بية يف هي أن هذه البحوث تبحث عن تعليم اللغة العر 
معهد لريبويو السلفي وبقديري واألمني العصري بسومنب. 
من حيث نظريات تعليم اللغة العربية وأهدافه ومواده. وأما 
أوجه اخلالف بينهم هي أن هذا البحث تركز يف تعليم 
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اللغة العربية يف موادها وطرائقها ونشاطاهتا يف الفصل 
 الثاين.

يا قسم الدكتوراه . كلية الدراسات العل2013حممد منري،  .3
لتعليم اللغة العربية. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
احلكومية مباالنج. حتت العنوان: تعليم اللغة العربية يف 
املعهد العصري واملعهد السلفي )دراسة مقارنة بني معهد 
اإلميان اإلسالمي بفونوروغو ومعهد مفتاح املبتدئني 

البحث الكيفي ألن  بعاجنوك(. هذا البحث من نوع
البيانات املتحصل عليها يف صورة األلفاظ والسلوكيات.أما 

( إن مواد تعليم اللغة العربية 1نتائج هذا البحث: 
يف املعهد العصري  10للمستوى اإلبتدائي تتكون من مواد 

هذه املواد تنطم منطقيا  .من مواد يف املعهد السلفي 6و 
دينية. إضافة إىل ذلك فإن ومرتابطة ودعمت بتعليم املواد ال

املعهد العصري هنج وتنظيم هذه املواد على اجلمع بني 
النظرية الوحدة والفروع، بينما املعهد السلفي فنهج على 

( الطريقة املستخدمة يف تعليم 2نظرية الفروع من البداية.  
اللغة العربية يف املعهد العصري والسلفي للمستوى 
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ليفية باستخدام الوسائل احلسية اإلبتدائي هي الطريقة التو 
واللغوية. ومن ناحية التقومي، فاإلختبار املستخدم لقياس 

( 3ريري. حتعليم اللغة العربية فهو اإلختبار الشفهي والت
البئة املطبقة يف تعليم اللغة العربية للمستوى اإلبتدائي 
فتشتمل على البئية السمعية والبيئة الكالمية والبيئة القرائية 

بيئة الكتابية يف املعهد العصري، فتشتمل على البئية وال
 السمعية والبيئة القرائية يف املعهد السلفي. 

وأوجه التشابه من موضوع هذا البحث والدراسات السابقة 
هي أن هذه البحوث تبحث يف تعليم اللغة العربية، إما 
تركز يف تعليم اللغة العربية من موادها الدراسية وعملية 

لغوية يف املستوى )الطريقة والسائل والتقيم( والبيئة ال التعليم
أوجه اخلالف بينهم هي أن هذا البحث  اإلبتدائي. وأما

تركز يف تعليم اللغة العربية يف موادها وطرائقها ونشاطاهتا 
 يف الفصل الثاين.
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 تنظيم كتابة تقرير البحث .و
 تنظم البحث يشتمل على مجيع نقط يف هذه الرسالة. ويقصد

به تسهيل استخراج البيانات وترتيبها بشكل منظم وفق النظام 
يف كتابة البحث العلمي. ويتكون هذا البحث من مخسة 

 أبواب، وجاء تقسيمه فيما يلي:
الباب األول: املقدمة هي حتتوى على خلفية البحث وأسئلة 
البحث وأهداف البحث وفوائد البحث وطريقة 

انات مجع البيانات وطريقة حتليل البي
والدراسات السابقة وتنظيم كتابة تقرير 

 البحث. 
دراسة نظرية حتتوي على ما حول  : يتكون فيهالباب الثاين

تعليم اللغة العربية من أمهيتها ووظيفتها ومفهوم 
دها وأنواع الطرق تعليمها وأهدافها وموا

والنشاطات  تعليم اللغة العربيةاملستخدمة يف 
 . السلفيي واملعهد املستخدمة يف املعهد العصر 
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شتمل على نوع البحث يالبحث  يةج: منهالباب الثالث
حتليل مجع البيانات و  طريقةومصادر البيانات و 

 .وفحص صحة البيانات البيانات
: عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها وهذا ينقسم الباب الرابع

إىل مخسة مباحث. املبحث األول: حملة عن 
سلفي، املبحث املعهد العصري واملعهد ال

تعليم اللغة العربية يف  الدراسية الثاين: مواد
املعهد العصري واملعهد السلفي، املبحث 
الثالث: طريقة تعليم اللغة العربية يف املعهد 
العصري واملعهد السلفي، املبحث الرابع: 

يف املعهد العصري  اللغويةتطبيق نشاطات 
واملعهد السلفي، املبحث اخلامس: مناقشة 

 ئج البحث.نتا
شتمل على نتائج البحث  تاليت اخلامتة :الباب اخلامس

 واالقرتاحات.
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 الثاني الباب
لرسالة ا معهدعن تعليم اللغة العربية في  اإلطار النظرى

 للبنات فيالمعهد اإلسالمي السلو  العصري المبرمج العالمى
 1"األمين" هداة المنى 

 المبحث األول: تعليم اللغة العربية
 اللغة العربيةتعليم  .أ

التعليم هو فن من الفنون ايصال املادة الدراسية من املعلم  إنّ 
إىل أذهان التالميذ وتغيري أعماهلم من السيئات إىل احلسنات، 
ومن اجلهل إىل العلم، ومن الظلمات إىل النور بأنشطة تعليمية 
معينة بطريقة مناسبة وبأقل اجلهد والنفقات حىت حيصل على 

1م الكافية والكاملة.أغراض التعلي 1  
وقد اتفق علماء الرتبية والتعليم أن التعليم نظرية واحدة الىت 
تتكون من العوامل ترابط بعضها ببعض. ومن عوامله هي 

وجمتمع ودولة ومنهج دراسي وغرض التعليم  مدرس وطالب

                                                           
: معهد بروفسور ، )باتو سنحكرطرق تعليم اللغة العربيةعبد احلليم حنفى، 11

 2(، 2005الدكتور حممد يونوس العاىل اإلسالمى احلكومى، 
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1وطريقة ومادة دراسية وتقومي ووسائل تعليمية وغريها. 2 التعليم 
ديد أو تقوية السلوك السبيق نتيجة هو اكتساب السلوك اجل

1خلري ما ظاهرا كان أو كامنا. 3   
 أهداف تعليم اللغة العربية .ب

األهداف لغة مجع من اهلدف مبهىن الغاية. ويف جمال الرتبوي 
نقصد باهلدف الوصف املوضوعى ألشكال التغري املطلوب 
إحداثها يف سلوك الطالب بعد مروره خبرية تعليمية معينة. 

يعرف: إن اهلدف هو إيصال مانقصد إليه  mager و"ميجر"
بصياغة تصف التغري املطلوب لدي املتعلم صياغة تبني ما الذي 
سيكون عليه املتعلم حني يكون قد أمت بنجاح خربة التعليم. إنه 
وصف لنمط السلوك أو األداء الذي نريد أن يقدر املتعلم على 

1بيانه. 4  

                                                           
 1املرجع نفسه، 12

13 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab 

(منهج تعليم اللغة العربية) , (Bandung: Rosdakarya Remaja, 2011), 29 

ها مناهجه تعليم اللغة العربية لغير الناطقين برشدى أمحد طعيمه،  14
 63(، 1989، )رياط: ايسيسكو، وأساليبه
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 ناطقني هباأهداف تعليم اللغة العربية لغري ال .1
 األهداف العامة .أ

 التمسك بالقيم اإلنسانية النابغة من رساالت (1)
السماء، واالستناد إليها كمنطق أساسي موجه 

أو  لسلوكه يف احلياة، سواء يف عالقته مع اهلل،
 اجملتمع، أو نفسه.

ثقافة إدراك أشكال العالقة بني اللغة العربية وال (2)
 اع.اإلقنالعربية اإلسالمية على أساس من الفهم و 

االعتزاز بانتمائه للثقافة العربية، واإلفتخار  (3)
بأجمادها، واحلرص على التمسك بالقيم اإلجابة 

 15فيها، ومتثلها والدفاع عنها.

 
 

                                                           
، ألساسىامناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم  رشدى أمحد طعيمه، 15

 50(، 1998)القاهرة، دار الفكري العريب، 
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 األهداف اخلاصة  .ب
لقة بالتنمية ونعين هبا األعراض الرتبوية التعليمية املتع

 اللغوية والتزود من ثقافتها،
العربية الصحيحة  متكني التالميذ من ألفاظ اللغة (1)

وتركيبها وأساليبها السليمة بطريقة عملية شائقة 
 ،جتذب انتباههم وتصل هبم إىل مستوى معني

جعل دراسة اللغة يف مجلتها أداة فعالة يف تنمية  (2)
اإلجتاه إىل األصالة واالبتكار يف نفوس التالميذ 
واختادها وسيلة تعني على منوهم منوا متكامال يف 

واحلسية والوجدانية والروحية  النواحي العقلية
 ،واجلسمية

متكني التالميذ من القراءة والتنمية قدرهتم عليها  (3)
وتكوين عاداهتا الصاحلة ومهاراهتا لدينهم. 
وكذلك تعويدهم حسن اإلستماع واإلضغاء ملا 
يسمعون وتتبعه لالملام به وفهم فهما صحيحا، 

 ،يتيح هلم اإلنتفاع حبصائله
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فيما  ألداء التمثيلي للمعىنتنمية قدراهتم على ا (4)
يقرؤونه من موضوعات، أو يلقونه من خطب، 

 ،أو ينشدونه من شعر، أو يتلونه من قرأن
رهم متكينهم من التعبري السليم الواضح عن أفكا (5)

ومشاعرهم، وإدراك مايتلقونه من تعبريات 
 ،سواهم

ة تنمية قدرات التالميذ ومهاراهتم الإلمالئي (6)
ة الكتابة كتابة صحيحواخلطية حبيث يستطيعون 

من الناحية اهلجائية خبط واضح منسق مع 
 ،استعمال عالمات الرتاقيم

توجيه التالميذ إىل تقصى املسائل وحبثها، ومجع  (7)
احلقائق وتنسيقها، وتكوين رأى خاص يف 
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مناقشة املسائل واملشكالت وحتمل التبعة يف 
 16تفئيدها أو تأييدها.

 أهداف تعليم اللغة األربعة .ج
 تعليم االستماع أهداف (1

ينها التعرف على األصوات العربية ومتييز ما ب (أ)
من اختالفات صوتية ذات داللة عندما 
 تستخدم يف احلديث العادى وبنطق صحيح.

التعرف على احلركات الطويلة واحلركات  (ب)
 القصرية والتمييز بينها.

 .التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق (ج)
التشديد  التعرف على كل من التضعيف أو (د)

 والتنوين ومتييزها صوتيا.

                                                           

تبة األجنلو ، )مصر: مكتربية اللغويةفن التدريس للحممد صاحل مسك،  16
 57(، 1979املصرية، 
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إدراك العالقات بني الرموز الصوتية والرموز  (ه)
 املكتوبة.

ذلك  االستماع إىل اللغة العربية دون أن يعوق (و)
 قواعد تنظيم املعىن.

مساع الكلمات وفهمها من خالل سياق  (ز)
 احملادثة العادية.

إدراك التغيريات يف املعىن الناجتة عن تعديل   (ح)
 بنية الكلمة )املعىن االشتقاقي(.أو حتويل يف 

مة يف اللغة خدفهم استخدام الصيغ املست (ط)
 العربية لرتتيب الكلمات تعبريا عن املعىن.

 فهم استخدام العربية للتذكري والتأنيث. (ي)
فهم املعاىن املتصلة باجلوانب املختلفة للثقافة  (ك)

 العربية.
إدراك أن املدى الداليل للكلمة العربية قد  (ل)

الذي تعطيه أقرب كلمة يف  خيتلف عن ذلك
 لغة املتعلم الوطنية.
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ل فهم ما يريد املتحدث التعبري عنه من خال (م)
 وقع وإيقاع وتنغيم عادي.

إدراك نوع االنفعال الذي يسود احملادثة  (ن)
 واالستجابة له.

االستفادة من حتقيق كل هذه اجلوانب يف  (س)
متابعة االستماع إىل اللغة العربية يف املواقف 

 17ياتية.اليومية احل
 أهداف تعليم الكالم (2

 أصوات اللغة العربية. املدرسأن ينطق  (أ)
 أن ينطق األصوات املتجاورة واملتشاهبة. (ب)
أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات  (ج)

 القصرية واحلركات الطويلة.

                                                           
ة العربية لغير طرائق تدريس اللغحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، 17

ية والعلوم والثقافة، ، )إيسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبالناطقين بها
2003،) 103-104 
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أن يعرب عن أفكاره مستخدما النظام  (د)
الصحيح لرتكيب الكلمة يف العربية خاصة 

 يف لغة الكالم.
بعض خصائص اللغة يف التعبري  أن يستخدم (ه)

 الشفوي.
أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره  (و)

ومستوى نضجه وقدراته، وأن يستخدم هذه 
 الثروة يف إمتام عمليات اتصال عصرية.

أن يستخدم بعض أشكال الثقافة العربية  (ز)
املقبولة واملناسبة لعمره ومستواه االجتماعي 
وطبيعة عمله، وأن يكتسب بعض 

علومات األساسي عن الرتاث العريب امل
 واإلسالمي.

أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحا ومفهوما يف  (ح)
 مواقف احلديث البسيطة.
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أن يتمكن من التفكري باللغة العربية   (ط)
والتحدث هبا بشكل متصل ومرتابط 

 18لفقرات زمنية مقبولة.
 أهداف تعليم القراءة (3

ة من ربط الرموز املكتوب املدرسأن يتمكن  (أ)
 بية.صوات اليت تعرب عنها يف اللغة العر باأل

 أن يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق (ب)
 صحيح.

رة أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباش (ج)
 من الصفحة املطبوعة وإدراك تغري املعىن

 بتغري الرتاكيب.
أن يتعارف معاىن املفردات من معاىن  (د)

السياق، والفرق بني مفردات احلديث 
 ابة.ومفردات الكت

                                                           
1  130، هنفس املرجع8
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 أن يفهم معاىن اجلمل يف الفقرات وإدراك (ه)
 عالقات املعىن اليت تربط بينها.

أن يقرأ بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك  (و)
 قواعد اللغة وصرفها.

 أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن (ز)
 .يدرك العالقات املكونة للفكرة الرئيسية

أن يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل  (ح)
 منها.

و أبطالق دون االستعانة باملعاجم أن يقرأ  (ط)
 قوائم مفردات مرتمجة إىل اللغتني.

أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة  (ي)
الصحيفة إىل قراءة األدب والتاريخ والعلوم 
واألحداث اجلارية مع اإلدراك األحداث 
وحتديد النتائج وحتليل املعاىن ونقدها وربط 
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القراءة الواسعة بالثقافة العربية 
 19سالمية.واإل

 أهداف تعليم الكتابة (4
ني كتابة احلروف العربية وإدراك العالقة ب (أ)

 شكل احلروف وصوته.
كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة  (ب)

وحبروف متصلة مع متييز شكل احلرف يف 
 أول الكلمة ووسطها واخرها.

 م.إتقان طريقة كتابة اللغة خبط واضح وسلي (ج)
هما قعة أيإتقان الكتابة باخلط النسخ أو الر  (د)

 .ملدرسأسهل على ا
 إتقان الكتابة من اليمني إىل اليسار. (ه)
 عالمات الرتقيم ودالالهتا وكيفيةمعرفة  (و)

 استخدامها.

                                                           
 152-151، هنفس املرجع19
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ة معرفة مبادئ اإلمالء وإدراك ما يف اللغ (ز)
العربية من بعض االختالفات بني النطق 

 والكتابة والعكس.
ترمجة أفكاره كتابة يف مجل مستخدما  (ح)

 ناسب للكلمات.الرتتيب العريب امل
وية ترمجة أفكاره كتابة مستحدما الصيغ النح (ط)

 املناسبة.
استخدام األسلوب األسلوب للموضوع أو  (ي)

 الفكرة املعرب عنها.
سرعة الكتابة معربا عن نفسه يف لغة  (ك)

 20صحيحة سليمة واضحة معربة.
 ة العربيةالمبحث الثاني: المواد الدراسية في تعليم اللغ

 مفهوم املواد الدراسية .أ
أن املراد باملواد  -كما نقله حبر الدين–ذكر الديب واجلعفري 

الدراسية هو تلك املواد اليت تدرس للتلميذ داخل الفصل يف 
                                                           

 204، هنفس ملرجعا 20
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جماالت من املعرفة املختلفة، يأخذها التلميذ ليصل هبا إىل 
 21مستوى ما، أو ليتخرج من الكدرسة مثال.

 املواد املنفصلة .ب
مات يف جماالت املواد يعترب هذا التنظيم من أقدام التنظي

الدراسية، وإن الدراسية الكاملة يف ميدان مادة دراسية أساس 
يف هذا التنظيم الذي ال جيد يف الوقت ذاته غين عن الكتاب 
املدرسي. ويؤكد هذا التنظيم أمهية تعلم احمليوى ال االهتمام 
باملتعلم الذي يتعلم، ولذلك فإن ما يدرسه املتعلم ليس 

 22تاجه املتعلم أو ماله قيمة يف بيئته.بالضرورة ما حي
 
 
 

                                                           
2 بيقه على مهارة تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطأوريل حبر الدين،  1

 32(، 2010، )ماالنج: مطبعة اجلامعة اإلسالمية احلكومية، الكتابة

معهد السلفي تعليم اللغة العربية في المعهد العصري والحممد منري،   22
فتاح المبتدئين موروغو ومعهد )دراسة مقارنة بين معهد اإليمان اإلسالمي بفون

 51 ،بعانجوك(
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 املواد املرتابطة .ج
الفكرة اجلديدة يف املواد املرتابطة أو املتصلة هي يف بيان 
 23الصالت أو العالقات الطولية والعرضية بني املواد الدراسية.

إن املقصود بالعالقات الطولية هو وجود عالقات بني مواد 
ال هناك عالقات طولية بني خمتلفة تربطها روابط معينة، فمث

الفن واألدب والتاريخ واللغة، وهناك عالقات طولية بني 
التاريخ واجلغرافية واجملتمع وعلم االجتماع واالقتصاد، وهناك 
عالقات طولية بني الرياضيات والعلوم، وعالقات أخرى بني 

 24العلوم واجلغرافية.
املدرس  أما العالقات العرضية فهي العالقات اليت يقوم هبا

أثناء الدرس بالربط بني املواد الدراسية ربطا عرضيا يف احلالة 
اليت يشعر فيها بوجود عالقات بني املادة اليت يدّرسها مع 

                                                           

ائق اللغة العربية مناهجها وطر طه علي حسني الديلمي واخرون،   23
 32 (،2005، )األردان: دار الضروق، تدرسها

عهد السلفي تعليم اللغة العربية في المعهد العصري والمحممد منري،  24
فتاح المبتدئين مومعهد )دراسة مقارنة بين معهد اإليمان اإلسالمي بفونوروغو 

 54 ،بعانجوك(
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غريها من املواد املنفصلة. وهذا الربط يف الواقع ال يأيت يف قوام 
املادة ذاهتا مثلما حيتويها الكتاب املدرسي، وال يأيت من خالل 

يات املواد، إمنا يأيت من إدراك املدرس مواطن الربط تنظيم حمتو 
 25بني هذه املواد يف جماالت خمتلفة.

 د.املواد يف اجملاالت الواسعة
تنظيم املواد الدراسية يف اجملاالت الواسعة يكون عن طريق 
 26الدمج فيه بني مادتني أو أكثر اليت تكون الصلة بينها وثيقة.

بادئ الضرورية لفهم موضوع والقصد هنا إدماج احلقائق وامل
معني دون نظر للحدود الفاصلة بني املواد الدراسية، كما يف 
الدراسة األحياء، ودراسة العلوم العامة، والرياضيات العامة، 
وكذلك االجتماعيات اليت تشمل علوم التاريخ واجلغرافية 

 27واجملتمع.
                                                           

 54، هنفس املرجع 25

   33،يسهااللغة العربية مناهجها وطرائق تدر طه علي حسني الديلمي، 26

عهد السلفي تعليم اللغة العربية في المعهد العصري والمحممد منري،  27
مفتاح المبتدئين  )دراسة مقارنة بين معهد اإليمان اإلسالمي بفونوروغو ومعهد

 56 ،انجوك(بع
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 المبحث الثالث: طرائق تعليم اللغة العربية
هي األسلوب الذي يقدم به املدرس املعلومات  طريقة التعليم

واحلقائق للطلبة، أو هي األسلوب الذي ينظم به املدرس املوافق 
واخلربات اليت يريد أن يضع طلبته فيها حىت تتحقق لديهم األهداف 

 28املطلوبة.
وطرائق تعليم اللغات األجنبية كثرية ومتعددة خيتلف بعضها عن 

اليت تستند إليها  (Approaches)بعض باختالف املداخل 
تنفَّذ هبا يف عملية التعليم. وليس مثة  (Techniques)واألساليب 

من هذه الطرائق طريقة مثلي وكاملة، تناسب كل الظروف 
التعليمية، وختلو من الغيب والقصور. إال أن هناك طريقة سيئة، 
قليلة النفع، وأخرى فاعلة مؤثرة يف العلمية التعليمية. ولكن مع 

قدميها وحديثها وبعض النظر عن درجة –ذلك أن طرائق التدريس 
ال متوت وال يلغي بعضها بعضا. وقد أثبتت الدراسات  -فعاليتها

أن بعض املدرسني يف كثري من أجناء العامل مازلوا يستخدمون طريقة 

                                                           
، ديدجالمنهج المدرسي من منظور ابراهيم حممد الشافعي واخرون،  28

322 
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وهي أقدم طرائق التدريس املعروفة اليت مضت  –القواعد والرتمجة 
 جنب مع الطرائق اليت جاءت بعضها. جنبا إىل -عليها قرون

كثرية   -كما سبق ذكره–إن طرائق تعليم اللغات األجنبية 
ومتعددة، بعضها قدمي واألخرى حديثة. وستتناول السطور التالية 
أشيع هذه الطرائق استخداما يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني 

رة، والطريقة بغريها وهي: طريقة النحو والرتمجة، والطريقة املباش
مبينا املالمح العامة لكل  -السمعية الشفوية، والطريقة اإلنتقائية

 29منها، ومزاياها، وجوانب القصور فيها.
 (Grammar Translation Method)طريقة النحو والترجمة  .أ

تعتمد هذه الطريقة على تدريب الدارسني على قراءة النصوص 
قليد النصوص شيئا وترمجتها. وتعترب التدريب على الكتابة وت

مهما ورئيسا. ولقد اتسمت الكتب اليت اتبعت هذه الطريقة 
بالرتكيز على تفاصيل قواعد اللغة اليت وضعت وصنفت 
وشّكلت على أساس التصنيف التقليدي لقواعد اللغة الالتينية 

                                                           
 ،طرق تدريس اللغة العربية للناطقين لغيرهانصر الدين جوهر،  29

www.Lisanarabi.net 
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واإلغريقية اللتني نشأت هذه الطريقة أحضاهنما، بالتدريبات 
رتمجة، وبقوائم املفردات املوضوعة التحريرية خاصة بتدريبات ال

يف لغتني، كما ازدمحت بالنصوص املستخلصة من مؤلفات 
كبار الكتاب، واليت مت اختيارها على أساس ماحتتويه من أمور 
عقلية وليس على أساس ماتتضمنه مما حيبب اللغة 

 30الدارسني.

 ومن أهم مالمح هذه الطريقة مايلي:

رتمجة، وال اءة والكتابة والهتتم هذه الطريقة مبهارات القر  .1
 تعطي االهتمام الالزم ملهارة الكالم.

رئيسية  تستخدم هذه الطريقة اللغة األم للمتعّلم كوسيلة .2
ذه الطريقة لتعليم اللغة املنشودة. وبعبارة أخرى، تستخدم ه

 الرتمجة كأسلوب رئيسي يف التدريس.

                                                           
غة العربية طرائق تدريس اللحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  30

 70، لغير الناطقين بها
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،  هتتم هذه الطريقة بأحكام النحوية، أي التعميمات .3
 لة لتعليم اللغة األجنبية وضبط صحتها.كوسي

كثريا ما يلجا املعلم الذي يستخدم هذه الطريقة إىل  .4
التحليل النحوي حلمل اللغة املنشودة ويطلب من طالبه 

 31القيام هبذا التحليل.
 من مزايا هذه الطريقة هي:

ملعلم اإهنا مناسبة لألعداد الكبرية من الطالب إذ إن  .1
ك عدد يستع له الفصل. ذل يستطيع أن يتعامل مع أي

نه، ألنه ليس على الطالب إال أن حيضر كتابا يدرس م
 وكراسة يكتب فيها، ويتابع ما يقوله املعلم.

إهنا يستخدم اجلملة كعنصر أساسي يف تعليم اللغة  .2
 32ومماوستها، مما جيعل عملية تعليم اللغة أيسر.

                                                           

دار الفالح )األدن: ،أساليب تدريس اللغة العربية اخلول، حممد علي31
  20(، 2000للنشر والتوزيع،

، طرق تدريس اللغة العربية للناطقين لغيرهانصر الدين جوهر،  32
www.Lisanarabi.net 
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نها ن بيمولقد واجهت طريقة النحو والرتمجة عدة انتقادات، 
 مايلي:

ئيسية هتمل هذه الطريقة مهارة الكالم اليت هي مهارة ر  .1
 ينبغي عدم إمهاهلا.

جيعل  تكثر هذه الطريقة من استخدام اللغة األم إكثارا .2
ال تتاح فاللغة املنشودة قليلة االستعمال يف درس اللغة، 
 ة.للمتعلمني فرصة كافية للتمرن على اللغة املنشود

ليم عن اللغة املنشودة أكثر من هتتم هذه الطريقة بالتع .3
هتمامها بتعليم اللغة ذاهتا. فالتحليل النحوي واألحكام 
النحوية تدخل ضمن النحليل العلمي للغة، وليس ضمن 

 33إتقان اللغة كمهارة.

 

 

                                                           
 21 ،أساليب تدريس اللغة العربيةاخلول،  حممد علي 33
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 (Direct Method)طريقة المباشرة  .ب
ظهرت هذه الطريقة عندما لوحظ يف النشاط اللغوي أن 

للغة عن طريق االستماع لقدر الطالب ميكنهم تعلم فهم ا
كبري من التحدث هبا، وعن طريق التكلم هبا يف مواقف حيوية 
ومناسبة للطالب، ولوحظ أيضا أن هذه الطريقة هي اليت 
يتعلم هبا الطالب لغتهم الوطنية، وأيضا اللغة الثانية بدون 
صعوبات كثرية عندما ينتقلون إلة بيئة هذه اللغة الثانية، 

لطريقة على ربط هذه كلمات اللغة املتعلمة وتعتمد هذه ا
ومجلها وتراكيبها باألشياء واألحداث من دون أن يستخدم 

 34املعلم أو الطالب لغتهم الوطنية.
  

 

 

                                                           

العربية لغير ة طرائق تدريس اللغحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، 34
  73، الناطقين بها
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 ظهرت طريقة املباشرة اليت متتاز مبا يلي:
تعطي طريقة املباشرة األولوية ملهارة الكالم بدالً من املهارة  .1

على أساس أن اللغة هي الكالم القراءة والكتابة والرتمجة، 
 بشكل أساسي.

تتجنب هذه الطريقة استخدام الرتمجة يف تعليم اللغة  .2
األجنبية وتعتربها عدمية اجلدوى، بل شديدة الضرر على 

 تعليم اللغة املنشودة وتعلُّمها.

مبوجب هذه الطريقة، فإن اللغة األم ال مكان هلا يف تعليم  .3
 اللغة األجنبية.

طريقة االقرتان املباشر بني الكلمة وما تدل تستخدم هذه ال .4
 عليه.

الستخدم هذه الطريقة األحكام النحوية، ألن مؤيدي هذه  .5
الطريقة يرون أن هذه األحكام ال تفيد يف إكساب املهارة 

 اللغوية املطلوبة.
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، حيث -التقليد واحلفظ–تستخدم هذه الطريقة أسلوب  .6
ين وحماورات يستظهر الطالب مجال باللغة األجنبية وأغا

 35تساعدهم على إتقان اللغة املنشودة.
علماء و ومل تنج هذه الطريقة من انتقادات رجال األساليب 

 يقة ما يلي:اللغة، ومن بني االنتقادات املوجهة إىل هذه الطر 
رات هتتم هذه الطريقة مبهارة الكالم على حساب املها .1

 اللغوية األخرى.
يم اللغة األم يف تعل عندما ال تستخدم هذه الطريقة اللغة .2

لوقت األجنبية، فإن كثريا من اجلهد يبذل وكثريا من ا
 يضيع. ولو استخدمت هذه الطريقة اللغة األم بشكل

ذا بعض حمدود لتوفري كثري من اجلهد وكثري من الوقت. ول
رق عن  رجال األساليب يتهم هذه الطريقة بأهنا أبعد الط

 كوهنا مباشرة.

                                                           
  22 ،أساليب تدريس اللغة العربيةاخلول،  حممد علي 35
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لألحكام النحوية من التعليم حيرم  إن استيعاد هذه الطريقة .3
املتعلم من إدراك ماهية القوالب النحوية اليت تنتظم فيها 

 36كلمات اللغة لتكوين اجلمل.
 (Audio-lingual Method)الطريقة السمعية الشفوية  .ج

ظهرت هذه الطريقة ردا على طريقة النحو والرتمجة والطريقة 
متزايد بتعليم املباشرة معا يف جانب، واستجابة الهتمام 

اللغات األجنبية يف أمريكا يف اخلمسينيات والستينيات من 
القرن املاضي يف جانب اخر. وكان هذا االهتمام بتعليم 
اللغات األجنبية ينتج من سياسة أمريكا يف متابعة ما جرى 
يف العامل من التطورات سواء كانت يف اجملال العلمي أم يف 

إىل ضرورة إعادة النظر إىل اجملال العسكري. فقد أدى ذلك 
أساليب تعليم اللغة األجنبية وتعلمها اليت كانت ال تزال متأثرة 
بطريقة النحو والرتمجة والطريقة املباشرة. مث أجريت العديد من 
الدراسات اللغوية اليت انتهت إىل ظهور نظرات جديدة حنو 
اللغة منها: أن اللغة كالم وليست كتابة، وأهنا جمموعة من 

                                                           
3  23، هنفس املرجع6
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لعادات، وأهنا ما ميارسها أهلها وليست ما يظن أنه ينبغي أن ا
ميارس. ويرتتب على هذه املبادئ اجلديدة ظهور طريقة جديدة 
يف جمال تعليم اللغة األجنبية وهي ما يسمى بالطريقة السمعية 

 37الشفوية.
 ما يلي: من أهم افرتاضات هذه الطريقة ةمبادئها التدريسية

للكالم،  ا الكتابة فهي متثيل جزئياللغة أساسًا كالم، أم .1
 وليس على القراءة والكتابة.

عني مجيب أن يسري تعليم اللغة األجنبية مبوجب تسلسل  .2
بة. وهذا هو: االستماع، مث الكالم، مث القراءة، مث الكتا

ليه، مث إيعني أن يستمع املتعلم أوال، مث يقول ما استمع 
 يقرأ ما قال، مث يكتب عما قرأ.

الطفل  ليم اللغة األجنبية متاثل طريقة اكتسابطريقة تع .3
إليه، مث  اللغة األم. فهو يستمع أوال، مث حياكي ما استمع

 يذهب إىل املدرسة ليتعلم القراءة مث الكتابة.
                                                           

 ، يس اللغة العربية للناطقين لغيرهاطرق تدر نصر الدين جوهر، 37
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أفضل الطريقة الكتساب اللغة األجنبية هي تكوين  .4
 العادات اللغوية عن طريق املران على القوالب.

هو تعلم اللغة األجنبية، وليس  إن ما حيتاج إليه املتعلم .5
التعلم عنها. وهذا يعين أنه حباجة إىل التمرن على نطقها، 

 وال إىل معرفة قوانييها وحتليالهتا اللغوية.

 وال داعي الستخدامها.الرتمجة تضر تعلم اللغة األجنبية  .6
 هو الناطق األصلي املدرَّب.أفضل مدرس للغة األجنبية  .7

 من مزايا هذه الطريقة:
ا تنطلق من تصور صحيح للغة ووظيفتها كوسيلة إهن .1

 لالتصال بني الناس.
إن الرتتيب الذي يتم به تدريس املهارات اللغوية األربع  .2

استماع فكالم فقراءة فكتابة ترتيب يتفق مع الطريقة اليت 
 يتعلم هبا اإلنسان لغته األويل.

تشبع هذه الطريقة كثريا من احلاجات النفسية عند  .3
 من حيث متكينهم من استخدام اللغة ووظيفتها.الداريسني 

 لقد واجهت هذه الطريقة انتقادات أمهها ما يلي:
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إهنا تركز على الكالم على حساب املهارات اللغوية  .1
األخرى اليت ال تقل أمهية عن الكالم. والكالم ليس 

 الشكل الوحيد للغة.
ة إن ترتيب املهارات من إستماع إىل كالم إىل قراءة إىل كتاب .2

 ليس ترتيبا قطعًيا ملزًما.
اكتساب اللغة األجنبية خيتلف إختالفًا جوهريًا عن  .3

اكتساب اللغة األم. فعند اكتساب اللغة األم يكون الطفل 
مرتبطًا عاطفًيا بوالديه وأسرته، ويكون حباجة إىل اللغة ليعرب 
عن حاجته األساسية وعواطفه وأفكاره. وعند اكتساب 

كون لدى املتعلم ارتباط عاطفي قوي اللغة األجنبية، ال ي
باملعلم، كما ال تكون لديه نفس احلاجة إىل تعلم اللغة 
األجنبية حيث تكون لديه لغة أخرى يعرب هبا عن عواطفه 

 وأفكاره.
اكتساب اللغة األجنبية بالتكرار ممكن، ولكن هذا  .4

االكتساب يكون أسرع لو رافق التكرار إدراك ملاهية اللغة 
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يبها وعالقاهتا. وهذا ما جيعل لألحكام النحوية وماهية تراك
 دورا تلعبه.

نبية بطريق من املمكن استخدام الرتمجة يف تعليم اللغة األج .5
املتعلم و حكيمة تفيد املتعلم وتوفر الوقت واجلهد للمعلم 

 على حد سواء.
ليس صحيصا أن الناطق األصلي هو أفضل معلم للغة  .6

املشكالت الطالب مع  األجنبية، ألنه غالبا ما ال يدرك
اللغة اليت يتعلموهنا وال يستطيع التبؤ بأخطائهم وال 
تفسريها، ومرد ذلك إىل أنه مل مير بتجربة تعلم اللغة اليت 

 38يعلمها بوصفها لغة أجنبية.
 طريقة القراءة .د

ظهرت هذه الطريقة عندما أخذ تعلم اللغات مكانه يف التعليم 
د ال يقل عن عامني. النظامي للدول وخصص له وقت أطول ق

وذلك حىت ميكن واقعًيا حتقيق هدف مهم من أهداف تعلم 
اللغة، وهو تنعية القدرة عىي القراءة. حيث بدأت حركة 

                                                           
 www.Lisanarabi.net ،نصر الدين جوهر املرجع نفسه،38
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مراجعة أهداف تعليم اللغات وصار ينظر إىل القراءة بإعتبارها 
 39من أهم املهارات اليت جيب أن يكتسبها الطالب.

 د أهنا:وبنظرة تقوميية إىل هذه الطريقة جن
ازين طريقة جيدة من حيث إهنا تزيد قدرة الطالب املمت .1

عامل مع مواد على القراءة يف اللغة املتعلمة، ومتكنهم من الت
 قرائية على مستويات خمتلفة من الصعوبة.

ة، وتثري تثري ميول الطالب حنو املتحدثني باللغة املتعلم .2
 .حب استطالعهم حنو طرق معيشتهم وأسالبيب تفكريهم

غتهم زيد عبء الطالب الذين يقرءون أصال بصعوبة يف لت .3
 األم.

فيني فإن إذا مل يتوافر فيها نوع من السيطرة والضبط الكا .4
ثرية القراءة الواسعة ميكن أن تؤدي إىل قراءة مواد ك

 وصفحات عديدة دون إعطاء عناية لعملية الفهم.

                                                           

غة العربية طرائق تدريس اللطعيمة،  حممود كامل الناقة ورشدي أمحد 39
 77 ،لغير الناطقين بها
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دون أن  قد متكن التالميذ من التقاط اخلط الرئيس للفكرة .5
ل علهم قادرين على اإلجابة عن األسئلة اليت تتصجي

 بالتفاصيل.
قرر إذا اعتمدت على كتب قراءة متدرجة، وعلى تدريس م .6

صغري يف القراءة فإن الطالب سيقرءون هذه الكتب 
يعوا بسهولة بعد االنتهاء من دراستها ولكنهم لن يستط
رءوه ققراءة مواد أخرى غري متدرجة وخارجة عن نطاق ما 

معا يعطل  ا، ويف هذه احلالة يستعينون كثريا بالقاموسسابق
 االنطالق يف القراءة، ويعوق منو مهاراهتا.

م اللغة، متكن الطالب من القراءة، ولكنها المتكنهم من فه .7
 والتحدث هبا حىت يف أبسط مواقف األحذ والعطاء.

كون تكشفت عن أن مهارة القراءة وحدها غري كافية ألن  .8
 تعلم اللغة األجنبية. اهلدف الرئيس من
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من هنا ظهرت طرق أخرى تستجيب للحاجات اجلديدة من 
 40تعلم اللغة.

 لعربيةالمبحث الرابع: تطبيق النشاطات في تعليم اللغة ا

ينبغي التفكري يف جمموعة من أساليب النشاط اليت ميارس الدارسون 
ا من خالهلا اللغة العربية ويتعرفون على ثقافتها، إن رحلة يقوم هب

املعلم مع دارس العربية كلغة ثانية يف مصر إىل األهرام ليقف فيها 
على أجماد اإلنسان املصري، أو زيارة بعض مساجد من املساجد 
العظيمة ليتعرف منها على معلم مصر الدينية، أو زيارة بعض 
أسواق القاهرة ليتعرف فيها على أساليب البيع والشراء يف الثقافة 

ألشكال املختلفة من الزيارات من شأهنا أن املصرية، كل هذه ا
تبدد املل يف نفوس الدارسني وتقوي من دوافعهم ملواصلة تعلم 
العربية واالنتظام يف براجمها، فضال عما تقدمه إليهم من فرص مثنية 

واملقصود  41ميارسون من خالهلا اللغة ويتعرفون فيها على الثقافة.
                                                           

4  80-79، نفسه املرجع0

لعربية لغير اطرائق تدريس اللغة جممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  41
 54، الناطقين بها
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لتالميذ عن اللغة العربية إما من تطبيق النشاطات أن ميارس مهارة ا
 من كالمهم أو كتابتهم أو مساعهم أو قرائتهم.  

 العصري والمعهد السلفيالمبحث الخامس: المعهد 
 المعهد العصري .أ

املعهد الذي تتبىن عملية التعليم فيه على اخلطوات العصرية، 
وهو يعرف بوجود املنهج العصري يف عملية التعليم كبناء 

للمنهج الوطىن دون أن يرتك استفادة الكتب  املدرسة التابعة
. وباخلصوص يف   42الرتاثية واستعمال الطرق التعليم العصرية

تعليم العلوم العامة مع العلوم الدينية. املفهوم احلديث للمنهج 
 الرتبوي ما يلي:

املنهج الرتبوي هو مجيع اخلربات )املهارات أو املمارسات(  .1
ساعدة التالميذ على حتقيق اخلططة اليت توفرها املدرسة مل

                                                           

ي والعصري تعليم اللغو العربية في المعهد السلفأمحد صاحل الدين،  42
د ليربويو السلفي بقديري م اللغة العربية بين المعه)دراسة مقارنة وتقويمية في تعلي

، 2007رتبية، ، حبث مقدم لنيل درجة الدكتورة يف الزاألمين العصري بسومنب(
 147: 2006. أنظر: هيئة التحرير: 25
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النتاجات )العوائد( التعلمية املنشودة إىل أفضل ما 
 43تستطيعه قدراهتم.

هو كل دراسة أو نشاط أو خربة يكتسبها أو يقوم هبا  .2
التلميذ حتت إشراف املدرسة وتوجيهها سواء أكان ذلك 

 44يف داخل الفصل أو خارجه.
مجيع اخلربات هو مجيع النشاط اليت يقوم التالميذ هبا، أو  .3

اليت ميرون فيها حتت إشراف املدرسة وتوجيه منها سواء 
 45أكان ذلك داخل أبنيه املدرسة أم يف خارجها.

                                                           
ساليب دراسات في المنلهج واألصاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان، 43

 .Ross L: . أنظر17(، 1989ع، ، )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيالعامة

Neagley and N. Dean Evans, Hand book for Effective Curriculum 

Developments P.93 
4  ,Building the High Stcphen Romine . أنظر:17، هنفس املرجع4

School Curriculum, P.14 

، مكتبة ، )القاهرةعبد اللطيف فؤاد إبراهيم، املناهج . أنظر:17، هنفس املرجع45
 28(، 1980مصر، 
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هو جمموعة اخلربات املربية اليت هتيؤها املدرسة للتالميذ حتت  .4
إشرافها بقصد مساعدهتم على النمو الشامل وعلى تعديل 

 46يف سلوكهم.
جتماعية والثقافة والرياضية هو جمموع اخلربات الرتبوية اال .5

 47والفنية والعملية.
منهج التعليم يف املعهد العصري بإستعمال الطريقة املباشرة. 
ظهرت هذه الطريقة عندما لوحظ يف النشاط اللغوي أن 
الطالب ميكنهم تعلم فهم اللغة عن طريق االستماع لقدر كبري 

ة من التحدث هبا، وعن طريق التكلم هبا يف مواقف حيوي
ومناسبة للطالب، ولوحظ أيضا أن هذه الطريقة هي اليت يتعلم 
هبا الطالب لغتهم الوطنية، وأيضا اللغة الثانية بدون صعوبات 
كثرية عندما ينتقلون إلة بيئة هذه اللغة الثانية، وتعتمد هذه 
الطريقة على ربط هذه كلمات اللغة املتعلمة ومجلها وتراكيبها 

                                                           
)القاهرة:  حلمى أمحد الوكيل، تطوير املناهج، . أنظر:17، هنفس املرجع46

 13(، 1977مكتبة االجنلو املصرية، 

 .17 املرجع نفسه،47
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ن أن يستخدم املعلم أو الطالب باألشياء واألحداث من دو 
 48لغتهم الوطنية.

والطريقة املباشرة تبدأ بتعليم املفردات أوال من خالل سلسلة 
من اجلمل تدور حول أنشطة احلياة اليومية، متوسلة إىل ذلك 
بتحويل املوقف التعليمي إىل موقف متثيلي، مع االستعانة 

ر الطالب، باألشياء والصور والرسوم وغريها مما يقع حتت نظ
مستخدمة يف ذلك اللغة املتعلمة كوسيلة للتعليم، مستبعدة متاما 

 49استخدام اللغة األم للطالب يف حجرة الدراسية.

 المعهد السلفي .ب
املعهد الذي تتبىن عملية التعليم فيه على اخلطوات القدمية، 
باستفادة الكتب الرتاثية واستعمال الطرق التعليم التقليدية مثل 

. "سوروكان" تعليم يف املعهد السلفي وهو   50و"باندوغان"

                                                           
ة العربية لغير طرائق تدريس اللغحممود كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة، 48

  73، الناطقين بها

 73، نفسه املرجع49

 147: 2006 أنظر: هيئة التحرير: ، أمحد صاحل الدين....املرجع نفسه50
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سوروكان الذي تعطي إىل الطلبة الذين هلم الكفأة القراءة 
القران. وهذا تعليم اإلبتدائى يصل يف البيوت، يف املصلى 
واملساجد شخصًيا. جاء الطالب إىل أستاذه الذي يريد القراءة 

ىل اللغة صًفا من القران أو الكتاب باللغة العربية ويرتمجه إ
اجلاووية. ويف وقته، يعد الطالب ويرتجم كلمًة فكلمًة كما 
يعمل مع أستاذه. ويرجى األستاذ إىل هذه الطريقة أن يعرف 
معىن الكلمة وأهدفه يف اجلملة املفيدة يف اللغة العربية. وهبذه 
الطريقة يستطيع الطالب أن يتعلم القواعد اللغة مباشرة من 

طالب أن يكفى القراءة ويرتجم ذلك الكتاب. وجب على ال
بالصحيح قبل أن يزيد األستاذ مادة التعليم. هذه الطريقة 
أصعب الطرق ىف تعليم اإلسالمي السلفي ألن وجب الطالب 

  51أن يصرب وجيتهد ويطيع من نفس الطلبة.
. يف هذه الطريقة يسيل باندوغانالطريقة يف املعهد السلفي هو 

ائة من الطلبة، هم يسمعون ما بفرقة التعليم مخس حىت مخس م
                                                           

5   Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan ،نفسه املرجع1

Hidup Kyai (تقليد المعهد وتعليم نظرية كياهى)، 28 
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يقرأ باألستاذ، ويرتجم، ويشرح كتب اإلسالمى يف اللغة العربية. 
ولكّل الطالب أن يهتم كتابه ويكتب شرح األستاذ أو معنه 

هو  باندوغانالصعب يف كتابه. فرقة التعليم يف الطريقة 
"حلقة". حلقة لغة كّور الطالب أو فرقة التعليم برعاية األستاذ. 

هذه الطريقة وال يشري الطالب هبذا التعليم. ألن يقرأ ويرتجم  يف
كياهي اجلملة بالسرعة وال يرتجم الكلمة السهلة. وهبذه الطريقة 

 52يستطيع كياهي أن ينتهي الكتب القصرية يف األسبوع فقط.
 

 

 

                                                           
 30-28 ،نفسه املرجع52



64 

 

 الباب الثالث
 منهجية البحث

 نوع البحث .أ
 Qualitativeعلى سبيل البحث الكيفي ) الرسالة تستخدم هذه

Research والبحث النوعى هو إجراءة البحث الىت تنتج )
( كأصوات املكتوبة أو Descriptive Dataالبيانات الوصفية )

  53من ألسنة األشخاص والطبائع املتأملة.
 البيانات مصادر .ب

مصادر البيانات هي املصادر اليت حصل عليها الباحثة من 
 54ميدان البحث.

 
 
 

                                                           
53 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif ( فهم بحث
 21 ,(Jakarta: Rinika Cipta, 2008) ,(النوعى

54 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek ( التدربي منهج البحث في المدخل ), (Jakarta PT. Rineka Cipta, 

2002(, 115 
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 املخرب .1
يف  يف هذا البحث هم املدّرسون والطالبيقصد املخرب 

املعهد ج و ونمعهد الرسالة العصري املربمج العاملى بساله
 ينس.جب 1هداة املىن "األمني" اإلسالمي السلفي للبنات 

 الوثيقة  .2
يقصد بالوثيقة يف هذا البحث هو الوثائق أو الصور أو 

 55اهلواش املداونة يف الكتاب أم غري املداونة.

 لبياناتجمع ا طريقة .ج
هي كما  األدوات اليت تستخدمها الباحثة يف مجع البيانات

 يلي:
 املقابلة .1

داف بأه املتعّلقةخذ البيانات ألتستعمل هذه الطريقة 
درسة أثناء تعليم اللغة العربية وطرق التدريس تستخدمها امل

 تعليمها وما حول تعليم اللغة العربية.
 
 

                                                           
 36 ه،نفس املرجع55
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 املالحظة  .2
البيانات عن املواقع اجلغرايف تستعمل هذه الطريقة لتحصيل 
 واملعهد اإلسالمي السلفييف املعهد الرسالة بسالهج 

 .نسيجب 1 هداة املىن"األمني"  للبنات
 الوثيقة  .3

تستعمل هذه الطريقة جلمع البيانات الرتاث التحريرى، 
والكتب وغريها اليت هلا صلة بالبحث. استخدامت الباحثة 

ليم اللغة العربية يف معهد هذه الطريقة لنيل البيانات عن تع
 للبنات الرسالة بسالهج واملعهد اإلسالمي السلفي

 كما يلي:  نسيجب ا هداة املىن"األمني" 
 سيسها واملوقع اجلغرايف فيهاتأتاريخ  (أ

 تركيب منظمة يف املعهدين (ب
 أحوال املعهدين والطالب فيهما (ج
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 تحليل البيانات .د
البيانات هو  يف هذا البحث تستخدم الباحثة أسلوب حتليل

( وهوبريمان Milesحتليل وصفي كيفي على طراز ميلس )
(Huberman:كما يلي )56 

 
 

 
 
 
 
 

: العنصر يف ختليل البيانات )طراز الفعال( 1الصورة 
(Interactive Model) 

 

                                                           
56 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D 

( ي والنوعي وتنمية التجريبيةطريقة البحث الكم ), (Bandung: Alfabeta, 

2011(, 246 

 عرض البيانات

 اإلستنتاج البيانات

 مجع البيانات

 ختفيض البيانات
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 (Data Reductionختفيض البيانات ) .1
خيتلط البيانات قسمت الباحثة بالضبط والدقة، كما 

السابق كلما طول الوقت الباحثة كلما كثري  ذكرت يف
البيانات املختلطة واملختلفة. ومن اجل ذلك تعقد سريعا 
املعلومات بطريقة ختفيض البيانات. والغرض منها هي 
تلخيص وختبري البيانات  املهّمة من حيث املوضوع 

يف هذا البحث حتصيل الباحثة على البيانات  57والشكل. 
ظة والوثيقة املعقدة يف التدريس من املقابلة واملالح

واألعمال اليومية يف املعهدين، مث خيفضها باختبار وجيدد 
 األحوال األصلية املتعلقة بعملية تعليم اللغة العربية.  اعم

 البيانات  عرض .2
مل ىف تركيب اإلعالم على شكل تأعرض البيانات هو 

بعد ختفيض و  .اعناهمنظام خاص لتسهيل الفهم عن 
مث تعريضها بتصميم على شكل تفسري السرد البيانات 
ىف هذا البحث عرض البيانات بنظام خاص عن  األخبار.

العصري املربمج العاملى  الرسالة معهد يف تعليم اللغة العربية
                                                           

5  247، هنفس املرجع7
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"األمني"  للبنات ج واملعهد اإلسالمي السلفيونبساله
 .نسيجب 1 هداة املىن

 ( Conclusion)  اإلستنتاج .3
اإلستنباط. اإلستنباط األول مل تبق يف أخذ اإلستنتاج هو 

يف مجع البيانات  واألرجحاحلكم إذا أتت األدلة اجلديدة 
بعدها. ولكن إذا كان اإلستنباط األول تنسب وتنفق 
باألدلة الراجحة والصحيحة حينما رجعت الباحثة يف 
ميدان البحث ومجع البيانات، فاإلستنباط األول مسي 

ىف هذا البحث ميكن 58يحة.باإلستنباط الراجحة والصح
العصري  الرسالة عهدم يفمعرفة تنفيذ تعليم اللغة العربية 

املعهد اإلسالمي السلفي ج و وناملربمج العاملى بساله
 .سيجبن 1هداة املىن "األمني" للبنات 

 
 
 

                                                           
5  235، هنفس املرجع8
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 البيانات صحةفحص  .ه
إن صحة البيانات تشكل الفكرة املهمة اليت جتدد من مفهوم 

ومصممة لتالئم  ادية )املوثوقية(صحة )الصدق( واإلعتم
متطلبات املعايري واملعرفة والنموذج نفسه. ولتأسيس صحة 
البيانات حتتاج الباحثة التقنيات اليت تسند إىل معايري معينة وهي 

(، اإلعتمادية  Tranferaility(، املنقولة )Credilityجدير بالثقة )
(Depandability( واليقني ،)Confirmaility.)59 

عن فحص صحة البيانات حيث  رة عامة املتعلقة بالتقنياتونظ
كل معاير على عدة تقنيات الفحص أي تشمل جدير تتضمن  

بالثقة على متديد املشاركة ومثابرة املراقبة والتثليث والتحقق من 
ات احلالة السلبية وأعضاء األقران وكفاية املرجعى ودراس

تبعية وصف وفصل وال تاملعلومات بإستخدام .التحقق
ضمان  تحظ التدقيق واليقني بإستخدام تبإستخدام

6اليقني. 0  
                                                           

59 Lexy Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif ( طريقة البحث العلم
 171-173 ,(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000) ,(الكيفي

6  175، هنفس املرجع0
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التقنيات لفحص صحة البيانات،  إحدى ةستخدم الباحثو  
تقنية التثليث أي تقنيات اليت تفيد شيئ من خارج  :هي

 .ةها الباحثتالبيانات لتحقق ومقارنة البيانات اليت حصل
در وتثليث والتثليث ينقسم إىل أربعة أقسام هي تثليث املصا

 الطرق وتثليث احملققني وتثليث النظريات.
تقنيات التثليث املصادر  الباحثةت ستخدماويف هذا البحث، 

أي وسيلة املقارنة والتحقق من وراء درجة الثقة للمعلومات 
املكتسبة من خالل الزمن وألدوات املختلفة يف األساليب 

  املختلفة.
 :وميكن ستحصل الباحثة على التحقيقي

قارنة البيانات من املالحظات بالبيانات احملصولة م .1
 باملقابالت.

 املقارنة بني قوله يف العامة بقوله يف القطاع اخلاص. .2

 املقارنة بني قوله يف حالة البحوث بقوله يف كل وقت. .3

املقارنة بني احلال ونظر الشحص باآلراء املختلفة من  .4
أوالعالية وجهات نظر الناس العاديني واملتوسطة يف التعلمة 

 واحلكومة.
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املقارنة بني نتائج املقابالت بتحليل مضمون الوثيقة  .5
6.املتصلة 1  

 
 

 

 

 

 

                                                           
6  917، هنفس املرجع1
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 الباب الرابع
الة العصري الرس معهدتعليم اللغة العربية عرض البيانات عن 

"األمين"  تللبنا المعهد اإلسالمي السلفيو  المبرمج العالمى
 امومناقشته وتحليلهما 1هداة المنى 

 فيالسلوالمعهد  العصريول: لمحة عن المعهد المبحث األ

 عالمىتاريخ تأسيس معهد الرسالة العصري المبرمج ال .أ
الب يتلقون إّن مبدأ التاريخ برجل العامل يسّمى فأتاه بعد ط
ن ضاق هبم العلم منه، مّث ازداد عددهم االن بعد اوان إىل أ

قامة املسكن يف بيت كياهى فيلمع يف أذهاهنم ابتكار إل
لمون كواح )املساكن( حوايل بيت كياهى يسكنون و يتعاأل

ا كما رأينا فيها، مثّ تتحسن بتطور الزمان الطويل وتكون معهد
 اليوم.

غم مجيع الطلبة كلهم يدفعون املصروفات املفروضة وعلى الر 
 Self Berdruifingلسّد حاجتهم يف املعهد وامتثاال لشعارنا 
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System   ات وكلنا كلنا مفروض بدفع املصروفأي
6مستخدمها. 2  

إّن معهد الرسالة العصري املربمج العاملى أقام بكياهى احلاج 
من حمرم  1حمّمد معصوم يوسوف بن كياهى تسليم يف التاريخ 

6م، 1982أكتوبر  18ه املعادل بالتاريخ 1403 3 أول   
الطلبة من أسرته، األوالد من بني مساكنه من جبل سالهونج 

عهد الرسالة كلهما من األول، بعد وعرايون قطع يف تربيته. م
نتور ويساعد التعليم يف و ك  IPDإختمام من كلية املعلمني و 

 (. 1995-1975املعهد قدر عشرون سنة )العام 
ىن واملدير هذا املعهد يّشن بكياهى احلاج إمام زركاشي )املب

ملعادل اه  1405مجادي األوىل  6نتور( يف التاريخ و معهد ك
تشر ، مسي ب"مدينة الطالب"، مّث إنم 1985فربايري  26

سالة العصري مبعهد الرسالة العصري املربمج العاملى. معهد الر 
 املربمج العاملى هلا دعاء وغرض وعلوم: 

                                                           
6   2019مارس  30، فونوروغو، التاريخ 1وثيقة تاريخ املعهد، الوثيقة 2

6  2019مارس  30، فونوروغو، التاريخ 1وثيقة تاريخ املعهد، الوثيقة 3
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املعهد هو بيئة تتخدها قصدا لرتبية الطلبة. الوسائل  .1
 والنشاطات والنظم املوجود يف املعهد كلها لرتبية الطلبة،

حلفلة وبذالك البّد أن تكون األشياء ال للتمّتع والتنزّه وا
6املوجودة يف املعهد هلا نتائج الرتبية. 4        

العصري هو ليس الغريبة، ولكن يوجه إىل اجليد. واحلياة  .2
احلسن هي االخر، ألن حسن اخلامتة يف الدنيا. العصري 
هي مطابق بزمنه، هي اتباع شريعة اإلسالم، هي الدين 

6الخر.االخر وقابل اهلل يف يوم ا 5  
التعليم الرسالة هي البعث، الوحى أو رسوال. وهي يتعلم و  .3

 ته.واتباع الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف رسال
ربمج العاملى هو خطّة لنيل الدنيا، لبحث العلم، يوسع امل .4

مج العاملى بالبعث رسول اهلل صلى اهلل عليه رب العالقة يف امل

                                                           
6  2019مارس  30، فونوروغو، التاريخ 1وثيقة تاريخ املعهد، الوثيقة 4

6  2019مارس  30، فونوروغو، التاريخ 1وثيقة تاريخ املعهد، الوثيقة 5
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م هي الدين وسلم يكون رسوال ونبيّا ألمة. اإلسال
6العاملى. 6 

غرض ء، و معهد الرسالة العصري املربمج العاملى هي دعا
ع لعلم الواسرجو اهلل، لعل املعهد والطلبة ينالوا اوعليم. أ

 أللف.خر ولو كان من اوالنافع ويستعمل يف الدنيا واأل
وبإنتشار الزمان واملطلوب من اجملتمع ولتقدم الطلبة، توازن 

يف التعليم باملنهج الدراسى بني معهد معهد الرسالة العصري 
العصري ووزارة الشؤون الدينية وهي مدرسة الثانوية والعالية يف 
مؤسسة معهد الرسالة العصري املربمج العاملى. مجيع الطلبة 

 67ساعة. 24واجب يتبعه. يسكن الطلبة بالنظام 
 المبرمج العالمى العصريموقع المعهد الرسالة  .ب

واقع معهد الرسالة العصري املربمج  من حاصل املالحظة أنّ 
العاملى واقع يف ثالثة قروي، وهي قرية كنديك وقرية جرابك 

و، ونج فونوروغوقرية نيالن. كلهم جبنبيه يف والية ساله
                                                           

6  2019مارس  30، فونوروغو، التاريخ 1يقة تاريخ املعهد، الوثيقة وث6

 2019ارس م 30، فونوروغو، التاريخ 1وثيقة تاريخ املعهد، الوثيقة 67
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و. معهد كيلوا مرتا إىل اجلنوب من فونوروغ  15أكثر من 
الرسالة العصري املربمج العاملى سهل باملركب، ألن موقعه 

مرت من نيالن. بيئة معهد  500شارع، قدر قريب من ال
 68الرسالة سكينة ألهنا بعيدة من املدينة.

 من معهد الرسالة هذفالوالبعثة و  الرسالة .ج
: توجد املدرسة األوىل يف التكنولوجيا واإلميان باهلل  الرسالة

 69واألخالق الكرمية.
 البعثة :

لكرمي لقران اامنو اخلربة الباطنية والعمل الصاحل واتباع . 1
 والسنة.

طالب كامال . عمل الرتبية والتعليم كامال تاما وانتشر ال2
 بقوهتم.

 . زيادة الرتبية مما حاجة اإلجتماعية.3

                                                           
 نوروغو، التاريخ ، فو 2مالحظة تعليم اإلنشاء يف معهد الرسالة، املالحظة 68

  2019أبريل  4

 فونوروغو،، 2ثيقة وثيقة النظرة والبعثة والغرض من معهد الرسالة، الو 69
 2019مارس  30التاريخ 
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 . زيادة اإلجناز يف الفنون بقوهتم كامال.4
 . إجياد املدرسي الساكنة ال هرية والباطنية.5
د على . إجياد اخلارج األوىل، أخالق الكرمية وإعتما6

 النفس.
7. إجياد التعاون بالرّب.7 0  

 :اهلذف

 عليه فضل األخالق الكرمية كما رسول اهلل صلى اهلل. 1
 وسالم.

 . الروح الكامل كما ذكر يف الدين اإلسالم.2

 . الذكاء يف الفكرة.3

 . صحة اجلسم كامال.4

ماعية . إنتشار وإيزاد التعاون بني املدرسي واإلجت5
 مسؤولية.

                                                           

 
7  فونوروغو،، 2قة وثيقة النظرة والبعثة والغرض من معهد الرسالة، الوثي0

 2019مارس  30التاريخ 
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 ليم وأخد القرار.. إجياد وانتشر يف التع6

 ه.. برنامج اإلنتشار اإلجياز عند الرمسى وخارج7

 . أقدمية الرتبية على الطالب لتقليل الفاشلني.8

إن أساس الرتبية والتعليم بكلية املعلمات اإلسالمية تصدر 
من األسس اخلمسة ملعهد الرسالة العصري املربمج العاملى. 

تماد على وهي روح اإلخالص وروح البساطة وروح اإلع
 النفس وروح األخوة اإلسالمية وروح احلرّيّة.

  (Sincerity)روح اإلخالص (1
معناها: الرباءة من احلاجة إىل املدح وال لتناول سعادة 
الدنيا فحسب بل هلل تعاىل وللعبادة. أساس اإلخالص: 

 القيام بالعمل هلل تعاىل وال للمواد الدنيوية.
 (Simplicity) روح البساطة  (2

عدم التبذير والقدرة على تقدير قوة النفس  معناها:
بل تعويد النفس على ليست البساطة مسكنة وفقرا 

اة. وأساس البساطة: التعويد يف ياحل مواجهة مشكالت
 إستسالء النفس.
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 (Self Sufficiency) روح اإلعتماد على النفس  (3
حلياة امعناها: مترين اإلعتماد على النفس وعدم إسناد 

لنفس خر ورمحته. أساس اإلعتماد على اإىل مساعدة األ
 هو القيام به.

 (Islamic Brotherhood)   روح األخوة اإلسالمية  (4
معناها: األخوة املؤسسة على الدين الواحد وهو 

ة يف أساس األخوة اإلسالمية تقوية املصاحب اإلسالم.
 اإلميان والدين الواحد يف أي مكان كانت.

 (Freedom)  روح احلرّيّة  (5
ية غري مربوط بشخص أو رأيه الذي مل يكن مصيبا احلر 

مل أو املبداء بل ليست وليست حرية فائقة من اجلهة واأل
النظام. أساس احلرية: احلرية يف التفكري والعمل باحلزم و 

 71وتقرير سبيل احلياة واجلهاد.
 
 

                                                           
 30لتاريخ ا فونوروغو،، 3وثيقة األسس اخلمسة للمعهد العصري، الوثيقة 71
 2019مارس 
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 أحوال المدرسات والطالبات .د
 المدرسات . أحوال1

لة العصري العاملى هي البيانات عن املدرسات مبعهد الرسا
مدرسة وكلهن من أنواع اجلامعات يف فونوروغو، باملاجستري 

مدرسة وبكلية املعلمات اإلسالمية  S 1 47مدرستان وبا  2
 72مدرسة.

لعاملي امبعهد الرسالة  العصري املربمج  املدرساتكانت  
، جاويوروغو فقد، ولكّن من جاوي وخارج ليست من فون

تقيم  ونوروغو على من مل تتزوج أنمن ف  لمدرساتالبد ل
لطلبة. ا تعلم سهلة  املراقبة املدرساتاملعهد. لتكون ىف 

ريا سالفصل لسري التعلم صناعة اإلعداد قبل دخول وجب 
 مجيال. 

 . أحوال الطالبات2
مبعهد الرسالة العصري املربمج  املعلماتإن الطالبات بكلية 

العالية اليت جئن من العاملى الطالبات من املدرسة الثانوية و 

                                                           
مارس  03التاريخ  غو،فونورو ، 4وثيقة املدرسات يف معهد الرسالة، الوثيقة  72
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املدن املختلفة يف إندونيسيا ساكنة يف املعهد، وترجع الطالبة 
 من فونوروغو كّل يوم إىل بيوهتم إالّ ليلة اجلمعة.

يف كلية املعلمات يف حني يكثر ويقّل يف كّل  الطالباتعدد 
سنة. ويف هذه الوقت، نالت الباحثة عدد الطالبات يف السنة 

 46للفصل الثاين هي  2018-2017الدراسية 
 73طالبات.

هداة  ""األمينالمعهد اإلسالمي السلفي للبنات  تاريخ .ه
 1المنى 

نس جهاة اجلنوب من النهر جب يفأسس املصّلي الصغري 
عهد تأسيس امل م، وهذا أول 1911جانب الطريق يف السنة 

اهي احلاج جبينس مبدير كياهي احلاج عيصا. وله ولد امسه كي
سافر إىل م جبنس. عند البالغ ي 1890لسنة طّيب يُولد يف ا

سيا يف السنة سيغافور مث يؤدِّي عبادة احلج ويرجع إىل إندوني
 م. 1926

                                                           
ارس م 30التاريخ  ، فونوروغو،6وثيقة الطالبات يف معهد الرسالة، الوثيقة 73
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يسمع احلاج مرزوقي فارايوعان فاجو فونوروغو بأن هناك 
شخص ماهر وفاصح يف قراءة القران الكرمي ومولد الربجنجي 

مع أخته  وله وجه مجيل وغين. وحلاج املرزوقي رأي بأن يزّوج
 1928وهي سيىت فاطمة مع كياهي احلاج طّيب يف السنة 

م. وهلما مثانية أوالد وهم: فارطمة، فارمية، فوز )تويف يف 
م(، أّمي  1942م(، زيناة )توفيت يف السنة 1939السنة 

مشركة، سيت سودة، مصدوقي طّيب ومشكري طّيب. يف 
 املصلى الصغري يكون مسجدا. 1930السنة 

م،  1932نس يف السنة يطّيب املعهد جب يؤسس كياهي
طالب. كياهي احلاج طّيب مشهور بصوته  40وبعدد 

اجلميل والفصيح عند قراءة القران الكرمي  ومولد الربجنجي. 
وهو املشهور بصوته اجلميل والفصيح وهو مجيل ولطيف 
وحسن خلقة. وهو يقرأ دائما ذكر بعد الصالة املكتوبة 

للهم أنت السالم إخل...، الفاحتة، أية )اإلستغفار، التهليل، ا
 كرسي، التسبح، التحميد، التكبري، التهليل والدعاء(.

بالنظر إىل نقصان يف املعهد جنس وهو ليس هناك معّلم 
الكتاب، ولذلك للحاج مرزوقي رأي بأن يزّوج أخت من 
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مع كياهي سورت من كيدوع  سيت فاطمة امسها مرفوعة
امه يف علم الفقه وهو صاحب فاجني، املشهور بالطاعة نظ

ومن هذا الزواج يف السنة  كياهي مرزوقي يف املعهد كوتو.
م هلما بنت واحدة امسها أجناروايت. مث توفيت خليلة  1936

م. ويف تلك السنة يزّوج كياهي  1939مرفوعة يف السنة 
سورت مع أخت خليلة مرفوعة امسها سيت رقّية. ومبجئ 

الكتب، يكمل حال املعهد  كياهي سورت مبهارة القراءة
 1944جنس.ولذلك ينفع الطالب لدينه وبلده. ويف السنة 

م، ينكح كياهي احلاج طّيب بنته يعين فارطمة مع كياهي 
إسكاندار أخو الصغري من كياهي سورت. لذا املعهد جنس 

م، أنكح كياهي  1951حتت رعاية ثالثة كياهي. يف السنة 
ليمان. وهو ماهر يف القران، احلاج بنتها الثانية مع كياهي س
، ويثبت يف الشارع 1955ويكون إمام املسجد حىت سنة 

م. وتويف كياهي  1999قاقراسونو حىت وفاته يف السنة 
م. وبعد سنتني وهو يف السنة  1954احلاج طّيب يف السنة 

م تويف كياهي سورت مث يستمر كياهي إسكاندار  1956
 جهادمها.
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اهي احلاج قمر الدين مفيت م، تنكح كي 1964يف السنة 
من كيمباع ساوت ماديون مع سيت سودة وهي بنت 
السادسة من كياهي احلاج طّيب. مث يراعا كياهي احلاج قمر 

املعهد اإلسالمي الدين مفيت وكياهي إسكاندار يف الرعاية 
كياهي احلاج قمر  .1هداة املىن  "األمني"السلفي للبنات 

ىن إلسم املعهد جنس. الدين  مفيت مؤسس اسم هداة امل
وهو مؤسس مدرسة دينية بالطريقة التقليدية وهي مدرسة 

 مفتاح اهلدى. 
م، تويف كياهي إسكاندار. واستمرار  1983يف السنة 

الرعاية مع كياهي احلاج قمر الدين مفيت. فانتشر املعهد 
انتشارا  1 هداة املىن"األمني"  للبنات اإلسالمي السلفي

م.  1989با. وهو تويف يف السنة طال 600جّيدا، حىت 
بعد وفاته يستمر رعاية املعهد مع كياهي احلاج مصدوقي 
طّيب وهو ولد السابع من كياهي طّيب، كياهي احلاج 
صراط )خنت كياهي احلاج طّيب( وكياهي احلاج دومي 
)خنت من كياهي سورت( يكون إمام املسجد حىت األن. 

القراءة سورة خشر طالبا. وله ورد ب 300وعدد طالبه حول 
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، بعد قراءة سورة الفاحتة يف ركعة الثانية يف 24-21األية 
 الصالة الصبح.

يؤسس  عند رعايته، يبين حجرات للمعلمات واملعلمني. مث
لفي للبنات املعهد اإلسالمي السالرتبية الرمسية حتت رعاية 

 2 وهو مدرسة الثانوية معارف 1هداة املىن ”األمني“
روغو. وهو العالية املوجه واحد هاشم فونو  فونوروغو ومدرسة

عاية املعهد م. وبعد وفاته مث استمرار ر  2000تويف يف السنة 
بد القادر اإلسالمية السلفية هداة املىن مع كياهي احلاج ع

 وهو خنت كياهي إسكاندار.
 هداة املىنم، املعهد اإلسالمي السلفي  2003 السنة يف
، حتت رعاية 1مات هداة املىن ، يغري مبعهد املعلمني واملعل1

كياهي منري اجلناين بن كياهي احلاج قمر الدين مفيت. ويف 
تلك السنة يؤسس كياهي احلاج عبد القادر معهد 

. وبذلك 1للمعلمات بإسم معهد األمني للبنات هداة املىن 
يتفقان أن شيخ مشكوري طّيب رعاية املعهد هداة املىن ومها 

 74احد وهو إلعالء كلمة اهلل.حيرمان مع األخر وبغرض و 
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لسلفي االمعهد اإلسالمي  من لهذفاوالبعثة و  الرسالة .و
 1هداة المنى  "األمين"للبنات 

"لنمو الطالب بأخالق الكرمية، وأن يكون منفعة لدينه 
وبلده. ويفضل مهم العمومي على مهم النفسي" وهذا 
مهم ليفضل العمومي على مهم النفسي لتقدم الدين 

 75تأخر إسالم اليوم من قبل".اإلسالم. ل
 أحوال المدرسين والطالبات .ز

 أحوال المدرسين . 1
املعهد اإلسالمي السلفي للبنات البيانات عن املدرسني ب

مدرسني. كلهم من  17هو  1هداة املىن "األمني" 
فونوروغو. وكانوا يرجعوا إىل بيوهتم ويذهبوا إىل املدرسة 

 76يف الصباح ويرجعوا يف املساء.
 حوال الطالبات . أ2

                                                           
 7ونوروغو، التاريخ ، ف2، الوثيقة 1وثيقة النظرة والبعثة معهد هداة املىن 75
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 8روغو، التاريخ ، فونو 3، الوثيقة 1املدرسني يف معهد هداة املىن وثيقة 76
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املعهد اإلسالمي السلفي للبنات إن الطالبات يف 
يف الفصل الثاين املدرسة الدينية  1هداة املىن "األمني" 

طالبات اليت جئن من املدن املختلفة يف  34هي 
إندونيسيا وتسكن طالبات يف املعهد، وترجع حني أخري 

 77السنة.
ربية في ة العتعليم اللغ الدراسية في المبحث الثاني: مواد

 السلفيوالمعهد  العصريالمعهد 
 العصريعهد تعليم اللغة العربية في الم الدراسية فيمواد  .أ

يف معهد الرسالة العصري املربمج العاملى، سارت الرتبية الرمسية 
يف الصباح أو نشطة األخرى خارج الفصل. فيمكن أنشطة 

شطة كلية املعلمات اإلسالمية إىل عدة تقسيمات منها: األن
اليومية واألنشطة الشهرية واألنشطة نصف السنوية واألنشطة 
السنوية. ولضمان احلودة يف تنفيد تلك األنشطة ختطو الكلية 

                                                           
، فونوروغو، 5يقة ، الوث1وثيقة املطالبات يف املدرسة الدينية هاة املىن  77
 2019مايو  8التاريخ 
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أربع خطوات وهي: لتخطيط املسبق والتنفيذ واملراقبة 
 78والتقييم.

ىي يف املعهد باحلقيقة نظرا من تاريخ املعهد أن الدروس األساس
راءة الكتب. الصالة )تعليم الصالة( وققراءة القران و  عنتدور 

 ولذالك نفصلها إىل ثالثة أقسام: 
 العقيدة أو التوحيد .1
 الشريعة أو الفقه .2
 79التصوف أو األخالق .3

تممة. وأما العلوم األخرى تكون مساعدة هلا ومكملة أو م
 تربية الطالبات طولية مهّن:

 كاملة )كافة(  يعلوم الدين اإلسالم .1
 نولوجيةالعلوم احلكومية والتك .2
مرافقا الدرس  اللغة العربية واإلجنليزية. كانت اللغةإستخدام  .3

 واحملادثة والكلم والكتابة وغري ذلك

                                                           
 2019نيو يو  13التاريخ ، معهد الرسالة، 1سيت أجنارية، املقابلة  78
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 80حتفيظ القران واحلديث وترمجتها كاملة .4
معهد الرسالة  اللغة العربية يف الدراسية يف تعليموأما املواد 

 العصري املربمج العاملي هي:
 النحو .1

أما الكتاب املدرسى املستخدم يف تعليم مادة النحو 
للفصل الثاين يف معهد الرسالة هو علم النحو الذي ألفه 
علي اجلارم ومصطفى أمني بكلية املعلمني اإلسالمية مبعهد 

 81دار السالم كونتور للرتبية اإلسالمية احلديثة فونوروغو.
 الصرف .2

الصرف  أما الكتاب املدرسي املستخدم يف تعليم مادة
للفصل الثاين يف معهد الرسالة هو كتاب يف علم الصرف 
الذي ألفه جمموعة املدرسني بكلية املعلمني اإلسالمية 

 82ونتور فونوروغو.كباملعهد العصري  
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 اإلنشاء .3
أما الكتاب املدرسي املستخدم يف تعليم مادة اإلنشاء 
للفصل الثاين يف معهد الرسالة هو كتاب اإلنشاء للفصل 

 الذي ألفه جمموعة املدرسني بكلية املعلمني اإلسالمية الثاين
ج ونمبعهد الرسالة العصري املربمج العاملى ساله

 83فونوروغو.
 املطالعة .4

أما الكتاب املدرسي املستخدم يف تعليم مادة املطالعة 
للفصل الثاين يف معهد الرسالة هو كتاب القراءة الرشيدة 

ة املعلمني ألفه عبد الفتاح صربى وعلي عمر بكلي
اإلسالمية مبعهد دار السالم كونتور للرتبية اإلسالمية 

 84احلديثة فونوروغو.
 احملفوظات .5

أما الكتاب املدرسي املستخدم يف تعليم مادة احملفوظات 
للفصل الثاين يف معهد الرسالة هو كتاب احملفوظات الذي 
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ألفه جمموعة املدرسني بكلية املعلمني اإلسالمية مبعهد 
 85فونوروغو.الرسالة 

 اخلط  .6
أما الكتاب املدرسي املستخدم يف تعليم مادة اخلط العريب 
للفصل الثاين يف معهد الرسالة العصري املربمج العاملي هو 
كتاب اخلط الذي ألفه مسلم وهنطاقا مدّرس اخلط بكلية 

 86املعلمني اإلسالمية مبعهد الرسالة فونوروغو.
 اإلمالء .7

يف تعليم مادة احملفوظات أما الكتاب املدرسي املستخدم 
للفصل الثاين نية يف معهد الرسالة هو كتاب احملفوظات 
الذي ألفه جمموعة املدرسني بكلية املعلمني اإلسالمية 

 87مبعهد الرسالة فونوروغو.
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 السلفيهد المع تعليم اللغة العربية فيالدراسية في مواد  .ب
الرتبية  يف هذا املعهد طريقان مها:طريقة الرتبية املستخدمة 

الرمسية والرتبية غري الرمسية. سارت الرتبية الرمسية يف الصباح 
ومدرسة الثانوية معارف  1يعىن: مدرسة العالية هداة املىن 

فونوروغو. وسارت الرتبية غري الرمسية يف املساء باملنهج من 
املصلحة الدينية يعىن: مدرسة اإلبتدائية، مدرسة الثانوية 

حلقيقة نظرا من تاريخ املعهد أن الدروس ومدرسة العالية. وبا
األساسىي يف املعهد على األخالق. وأما العلوم األخرى تكون 
مساعدة هلا ومكملة أو متممة. تربية الطالبات طولية مهّن: 

 88علوم الدين وعلوم احلكومية.
املعهد اإلسالمي  تعليم اللغة العربية يف الدراسية يف وأما املواد

 هي:  1هداة املىن ألمني" "االسلفي للبنات 
 النحو .1

أما الكتاب املدرسى املستخدم يف تعليم مادة النحو 
هو علم  1للفصل الثاين يف مدرسة الدينية هداة املىن 

املعهد النحو جاون الذي ألفه جمموعة املدرسون يف 
                                                           

 2019ماية  7خ ، فونوروغو، التاري1، الوثيقة 1وثيقة معهد هداة املىن 88
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 1هداة املىن "األمني" اإلسالمي السلفي للبنات 
 89فونوروغو.

 الصرف .2
املستخدم يف تعليم مادة الصرف  أما الكتاب املدرسي

كتاب هو   1للفصل الثاين يف مدرسة الدينية هداة املىن 
الصرف الذي ألفه إمام شيخ شريف الدين حيىي من 

 90املعهد اإلسالمي السلفي الفالح بكديرى.
 جرومية .3

أما الكتاب املدرسي املستخدم يف تعليم مادة جرومية 
 كتابهو   1ملىن للفصل الثاين يف مدرسة الدينية هداة ا

جرومية الذي ألفه أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن داوود 
 91الصنهاج من مندينة فاس.
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 عمريطي .4
أما الكتاب املدرسي املستخدم يف تعليم مادة عمريطي 

 كتابهو   1للفصل الثاين يف مدرسة الدينية هداة املىن 
عمريطي الذي ألفه إمام شيخ شريف الدين حيىي من 

 92مي السلفي الفالح بكديرى.املعهد اإلسال
 ألفية .5

أما الكتاب املدرسي املستخدم يف تعليم مادة ألفية 
 كتابهو   1للفصل الثاين يف مدرسة الدينية هداة املىن 

وكتاب ألفية الذي ألفه إمام أيب عبد اهلل حممد بن عبِد 
 93اهلل بن مالك.

 العصريمعهد المبحث الثالث: طريقة تعليم اللغة العربية في ال
 السلفيوالمعهد 

 طريقة تعليم اللغة العربية في المعهد العصري .أ
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إن معهد الرسالة إحدى املؤسسات الرتبوية اإلسالمية اليت 
ترتكز متام االرتكاز يف تعليم العلوم اإلسالمية. إن الرتبية يف 

ساعة. وبعبارة أخرى أن عملية الرتبية  24هذا املعهد جيري يف 
النهار والليل. وتدرس هذه اللغة يف هذا املعهد طبقت طوال 

داخل الغرفة الدراسية وخارجها طوال األسبوع من الفصل 
 األول إىل الفصل السادس.

يهدف تعليم اللغة العربية يف معهد الرسالة العصري املربمج 
العاملى وبالذات للطالبات الفصل الثاين يف املعهد الرسالة إىل 

لغوية األربعة هي الكالم تنمية قدرة الطالبات يف املهارات ال
واإلستماع والقراءة والكتابة. يتناول هذا البحث تعليم اللغة 
العربية للفصل الثاين يف املعهد الرسالة يستعمل طريقة املباشرة 
وطريقة السمعية الشفهية وطريقة القراءة، وطريقة اإلستقرائية 

 يف تعليم النحو. وفيما يلي بيان هذه النقاط تفصيليا:
 النحو مادة .1

 خطوات تعليم مادة النحو 
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تدرس مادة النحو يف للفصل الثاين يف املعهد الرسالة 
باخلطوات اليت يسري عليها املدرسة يف تعليم هذه املادة 

 مما يلى:
 دخول املدرسة الفصل مث إلقاء السالم (أ

 األسئلة عن درس املاضي، مث ربطها مبوضوع جديد  (ب
باملوضوع،  اإلتيان باألمثلة الصحيحة املناسبة (ج

( يطلبها املدرس من 1بإحدى الطريقتني: )
 ( من املدرس نفسه عند الضرورة2التالميذ، )

قراءة املدرسة األمثلة مع مالحظة الطالبات هلا،  (د
 ووضع العالمات اخلاصة على ما راه املدرس مهما

البحث يف األمثلة املكنونة باملشاركة مع الطالبات  (ه
معرفة عالمات للوصول إىل استنباط القواعد و 

 اإلعراب
كتابة املدرسة القواعد بعد استنباطها من الطالبات  (و

 باملساعدة من املدرس
 قراءة املدرسة ما على السبورة والطالبات تالخطن (ز
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رس  كتابة الطالبات ما على السبورة وقراءة املد (ح
 كشف الغياب

قراءة مجع الطالبات مذّكراهتن إعدادا للتطبيق وميسح  (ط
 94املدرسة السبورة.

 مادة الصرف .2
 خطوات تعليم مادة الصرف

 دخول املدرسة الغرفة الدراسية (أ
 األسئلة عن درس املاضى (ب
 شرح املدرسة األمثلة واحدا فواحدا (ج
 بورةإستنباط املدرسة القواعد مث يكتبها على الس (د
 ألسئلةأمر املدرسة الطالبات بالقراءة مث تعطيهن ا (ه
ى أمر املدرسة بعض الطالبات باإلتيان مبثال عل (و

 95القاعدة اجلديدة.
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 مادة اإلنشاء .3
 خطوات تعليم مادة اإلنشاء

 دخول املدرسة الفصل مث إلقاء السالم (أ
إذا كانت املادة ترمجة النص اإلندونيسي إىل النص  (ب

العريب، يكتب املدرس النص اإلندوينسي على 
 السبورة

 أمر املدرسة بكتابة ما على السبورة (ج
 مكتابة الطالبات اإلجابة يف كراساهت (د
جتمع الطالبات كراساهتن مع املدرسة للتفتيش  (ه

 واإلصالح
يف اللقاء التاىل تكتب املدرسة األخطاء يف جدول  (و

"اخلطاء" وإصالحها يف جدول "الصواب" على 
 السبورة

إذا كانت املادة املقالة، تكتب املدرسة عناصر  (ز
 املوضوع ملساعدة الطالبات يف التفكري

 اهتن كتاب الطالبات املقالة يف كراس (ح
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جتمع املطالبات كراساهتم مع املدرسة وتصلح  (ط
يها، األخطاء املوجودة فيها كما سبقت اإلشارة إل

 وإذا كانت املادة تكوين اجلملة
 كتاب املدرسة املوضوع من كتاب النحو  (ي
 وجعل الطالبات مثل ما تكتب املدرسة األمر (ك
 جتمع الطالبات كراساهتنة مع املدرسة (ل
 96اهتن.تفتش وتصلح املدرسةكراس (م

 مادة املطالعة .4
 خطوات تعليم مادة املطالعة

 دخول املدرسة الفصل مث إلقاء السالم (أ
 يد األسئلة عن درس املاضي، مث ربطها مبوضوع جد (ب
 هاشرح الكلمات بتلفيظها وكتابتها مث شرح معنا (ج
 وضع الطالبات الكلمات الصعبة يف مجل مفيدة (د
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شرح املوضوع مع الربط وحتليله باملناقشة  (ه
غزى ويقات، مث االستنتاج وأخذ الدرس أي املوالتش

 إذا احتوى املوضوع على ذلك
معرفتهن  قراءة املدرسة املقالة منودجا للطالبات بعد (و

 موضوع الدرس يف كتبهن
ن الطالبات واحدا فواحدا مع اإلصالح م قراءة  (ز

 املدرسة
 حظنقراءة املدرسة ما على السبورة والطالبات تال (ح
  السبورة يف كراساهتن كتابة الطالبات ما على (ط
 قراءة بعض الطالبات ما كتبوها يف كراساهتن (ي
قراءة الطالبات مادة الدرس صامة إعدادا ملواجهة  (ك

 97التطبيق من املدرسة مث متسح املدرسة السبورة.
 مادة احملفوظات .5

 خطوات تعليم احملفوظات
 إلقاء السالم (أ

 السؤال عن درس املاضى (ب
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 شرح املفردات (ج
 فبيتتا شرح احملفوظات بيتا (د
ها لفظ املدرسة البيت أو جزء النص الذي مت شرح (ه

 والطالبات يقالدن
كتابة البيت أو النص على السبورة مبشاركة  (و

 الطالبات
 قراءة املدرسة أو الطالبات ما متت كتابتها (ز
 رةكتابة الطالبات النصوص واملفردات على السبو  (ح
  98القراءة اجلهرية استعدادا الجابة األسئلة. (ط

 مادة اخلط .6
 خطوات تعليم ملادة اخلط

 إلقاء السالم  (أ
بات تقسيم السبورة إىل قسمني: قسم لتدريب الطال (ب

يف كتابة بعض احلروف أو الكلمات أو اجلمل، 
 وقسم اخر لكتابة املدّرس النمودج

 طلبت املدّرسة بعض الطالبات كتابة حروف  (ج
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بيان األخطاء من كتابة التالميذ احلروف أو  (د
 الح من املدّرسةالكلمات يف اخلط واإلص

ن طريقة كتابة املدّرسة النمودج على السبورة مع بيا (ه
 الكتابة الصحيحة

 يفتوجيه املدّرسة الطالبات حالتهن أو هيئتهن  (و
 طريقة اجللوس ومسك القلم وغريمهاالكتابة ك

لنموذج اأمر املدّرسة مجيع الطالبات مبحاكاة كتابة  (ز
 ةيف كرّاساهتن سطرا واحدا حتت إشراف املدّرس

ت على إصالح املدّرسة األخطاء العاّمة من الطالبا (ح
 السبورة والسؤال عّما تصعب عليهن كتابتها

أسطر حتت  أمر املدّرسة بالكتابة للمرة الثانية ثالثة (ط
 ة إشرافه مع اإلصالح الفردي أو اجلماعي مباشر 

مجع كرّاسات الطالبات لتفتيش كتابتهن  (ي
 99وإصالحها.

 مادة اإلمالء .7
 مادة اإلمالءخطوات تعليم 
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 إلقاء السالم (أ
 قراءة املدّرسة النص (ب
أو  متلي املدّرسة قطعة فقطعة ويأمر واجدا منهن (ج

أكثر مبحاكاتة )حسب احلاجة( مث يأمرهن 
تالية حىت بكتابتها. وهكذا تسري املدّرسة يف إلقاء ال

 اخر النص
التمهل، بقراءةة املدّرسة النص من األول إىل األخري  (د

 والطالبات تالحظن
 مر املدّرسة جبمع الكرّاساتأ (ه
ملوجودة أمر املدّرسة الطالبات بأن يفتشن الكتابة ا (و

إشراف  يف أيديهن بناء على الكتابة يف السبورة حتت
 املدّرسة

سؤال املدّرسة الطالبات عدد األخطاء اليت وجدوها  (ز
 100يف أيديهن.

 السلفيالمعهد  طريقة تعليم اللغة العربية في .ب
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التقليدية يعىن: سوروكان وويطان.  يسري الرتبية بالطريقة
ن اليت تبحث آسوروكان هو تودع الطالبات الكتاب أو القر 

مع مدرسها واجدا فواحداً. وإذا ويطان هو يقرأ كياهي أو 
املدرس أمام الطالبات مث يعطي املعىن يف كتابه عما قُرأ مع 
مدرسه. وأحيانا يستعمل املدرس طريقة القواعد والرتمجة 

قياسية يف تعليم النحو لسهولة فهم الطالبات. يسري وطريقة ال
  101هذا تعليم الكتاب كل ليلة وصباح بعد صالة الصبح.

 وفيما يلي بيان هذه النقاط تفصيليا:
 مادة النحو .1

 خطوات تعليم مادة النحو
دينية هداة تدرس مادة النحو يف الفصل الثاين يف املدرسة ال

عليم هذه املدرسة يف تباخلطوات اليت يسري عليها  1املىن 
 املادة مما يلى:

 دخول املدرس الفصل مث إلقاء السالم (أ
 إعطاء األسئلة املاضى (ب
 اعدشرح القواعد اجلديد مث إعطاء املثال من القو  (ج
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 كتابة البيان واألسئلة على السبورة (د
 درسحفظ الطالبات القواعد مث تسجيع احلفظ مع امل (ه
ل على أمر املدرس بعض الطالبات باإلتيان مبثا (و

 102القاعدة اجلديدة
 مادة الصرف .2

 خطوات تعليم مادة الصرف
 يدخل املدرس الغرفة الدراسية (أ

 شرح القواعد واحدا فواحدا (ب
 يستنبط املدرس األمثلة مث يكتبه على السبورة (ج
 سئلةيأمر املدرس الطالبات بالقراءة مث يعطيه األ (د
يأمر املدرس بعض الطالبات باإلتيان مبثال والقراءة  (ه

  103على القاعدة اجلديدة. املقالة
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 جرومية مادة .3
القواعد مث  املدرسبيان  خطوات تعليم هذه املادة هو

فهم أن ت الطالباتإعطاء املثال من القواعد. وجب على 
لفهم  فهما جيدا، ألن مادة اجلرومية هي أساس الكتاب

 104.القواعد
 عمريطيمادة  .4

القواعد مث  املدرسخطوات تعليم هذه املادة هو بيان 
عطاء املثال من القواعد. مث احلفظ نظم بالغنا، هتدف إ

 105.هذا احلفظ بالغنا لسهولة فهم القواعد
 مادة ألفية .5

القواعد مث  املدرسخطوات تعليم هذه املادة هو بيان 
إعطاء املثال من القواعد. مث احلفظ نظم بالغنا، هتدف 

 106هذا احلفظ بالغنا لسهولة فهم القواعد.
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والمعهد  العصريفي المعهد  اللغويةات المبحث الرابع: نشاط
 السلفي

 العصرينشاطات تعليم اللغة العربية في المعهد  .أ
يعترب اجمللس أعلى للمعهد يف اهليكل التنظمي للمعهد، إنه 
عبارة عن اهليئة التشريعية املسؤولة عن املعهد. ويتكون هذا 
 اجمللس من جمموعة املدرسني الشيوخ، فسري املعهد وبقاؤه يكون
على أكتاف هذا اجمللس فلذا فمن حق هذا اجمللس اختيار 
رئيس املؤسسة. ومن األقسام اليت تقع حتت مسؤلية هذا اجمللس 

 مايلي: 
 جملس رعاية الطلبة .1

قسم مساعدة رعاية الطلبة هو قسم الذي تتوىل أمر تنظيمه 
بعض املدرسني أو املدرسات بكلية املعلمني واملعلمات. 

 الطالباتة مدير املعهد لبناء التعاون بني وذلك أمانة ملساعد
واملدرسات يف أمور الرتبية والعبادة وإيصال النتائج الفلسفية 
احلياوية املطابقة بتعاليم اإلسالم. هكذا وظيفة املربني 
واملربيات باملعهد العصري اليت صممت ألجل الرتبية 

ع والتنظيم ليوميات الطلبة املشتملة على الرتبية الروحية م



109 

 

املراقبة والتوجيه من مجيع األنشطة اليومية من بداية 
 من النوم إىل أن ينام ليال. استيقظهن

هي أحد القسم املنظم حتت  الطالباتقسم مساعدة رعاية 
مد معصوم حمإشراف مباشرة من مدير املعهد كياهي احلاج 

يوسوف مع بعض نائب املدير املساعد يف قسم شؤون 
هذا التوظيف تقرير مشاورة مؤسسة  كما أشار إىل  الطالبات

معهد الرسالة. وتوزيع األعمال يف هذا القسم مرتتب على 
 حسب عمر الطلبة. 
هي مركز تصدير وتقسيم  الطالباتقسم مساعد رعاية 

األوامر الذي له دور هام يف توزيع أعمال املدرسني 
وتسويتهمن إذا صدر األمر من املدير أو من  الطالباتو 

. وهذا هو احلال الطالباتمجيع املدرسات و مساعدة إىل 
على  الطالباتلوظيفة املدرسات يف قسم مساعدة رعاية 

وجه عام كان شامال واسع اإلدراك. أمانة التوظيف هذا 
القسم ليس ألجل الطالبات خارج الغرفة الدراسية بل البد 

 الطالباتعليهن إحياء التعاون بني املشرفات ملنظمة 
رفة احملاضرة احلوار، مشرفة الدروس كمشرفة اللغة، مش



110 

 

املسائية ومشرفة القنصلة، ومشرفة األقسام املخصصة. وأكثر 
من ذلك، أن أعضاء هذا القسم لفهم مسؤولية على تفتيش 

ومجيع سكان  للطالباتاملؤقت على مجيع املستلزمات اليومية 
املعهد وذلك مثل ترتيب املسكن، احلمامات واملراحض، 

 ، ونظافة مجيع حرم املعهد.ونظافة املسجد
 كلية املعلمني أو املعلمات اإلسالمية .2

للمعهد الرسالة هيئة خاصة قامت بأنشطة التعلم والتعليم 
للطلبة والطالبات يعىن كلية املعلمني واملعلمات اإلسالمية. 
هي إحدى املؤسسات الرتبية للبنني والبنات وهلا مهمة يف 

ومات ومعارف تكوين شخصيات أخالق الكرمية، معل
 107واسعة يف مجيع جماالت العلوم والفنون دينا ولغة.

 قسم حركة ترقية اللغة .3
يسعي جملس حمركة اللغة على حمافظة حركات اللغة الرمسية 
يف املعهد، مع املشاركة مبحركات اللغة املركزية مبنظمة 

وتقويتها، سواء كان  اإلسالمية، داعيا ألنشطتها الطالبات
أو الكتابة. وحياول  إلستماعأو القراءة أو ا مكاليف مهارة ال
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دائما لبناء احلضارة  اللغوية العاملية، عربية كانت أو إجنليزية 
ليكون ذوي املعارف الواسعة. حتت شعار  الطالباتوتربية 

وأما نشاطات يف 108. "اللغة تاجنا" كالدواعي هلذه احملركة
 تعليم اللغة العربية هي: 

 الرمسية حمادثة اليومية باللغة (أ
على  ساكنات يف معهد الرسالةال الطالبات من واجبات

للغة العربية اللغة الرمسية للمعهد وهي احملادثة باستخدام ا
سبوع. واللغة اإلجنليزية. وتدور هتني اللغتني كل األ

يف  ويسري هذا النظام يف كل مكان إما يف الفصل أو
أما . املطعم أو يف احلمام وكل مكان يف حرام املعهد

ة اجلديدة فعليهن الرخصة حىت نصف السن الطالبات
لغة األوىل. وللفصل الثاين إىل السادس يستعملن ال

ى نظام الرمسية يف حرام املعهد. ويسري هذا النظام عل
 خاص وهو قسم اللغة حتت إشراف املشرفة اللغة.
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وأما اهلدف من هذا النشاط على جهة اللغوية على 
باللغة الرمسية كل يوم وهذا جيعل قدرة الكالم ألن يتكلم 

 109الكالم الفصيحة.
 حمادثة الصباحية (ب

هذه حمادثة اليومية كل يوم اجلمعة يف الصباح  سارت
بعد صالة الصبح يف امليدان أمام قاعة الطالبات. جتمع 
الطالبات يف امليدان فصال فصال ولكل فصل مدبرات 

أن حتدث مع  الطالباتمن الفصل السادس. لكل 
ها مواجها باملوضوع املعينة من قسم اللغة. وبعد صاحبت

إنتهاء الوقت، ختتار نساء من قسم اللغة نفاران من كل 
وأما اهلدف هذا   110فصل مث احملادثة أمام صاحبتهن.

النشاط يف جهة اللغوية على قدرة الكالم ألن يتحدث 
 باللغة الرمسية مع أصحاب على موضوع معني.
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 إعطاء املفردات (ج
فردات كل يوم بعد صالة العصرى لكل يوم إعطاء امل

ثالث مفردات. واملعطى من مدبرات احلجرات. ولكل 
يوم اخلميس هناك اإلمتحان املفردات من قسم 

 111اللغة.
 تدريب اخلطابة (د

دريب تيف املعهد الرسالة يف  الطالباتجتب على مجيع 
ارا يف اخلطابة مرة يف األسبوع وذلك يف يوم اخلميس هن

ة مسة إىل احلصة السادسة أي يف الساعاحلصة اخلا
بع. ويف الليل احلادية العشر إىل الساعة الثانية العشر والر 

ء إىل يف الساعة السابعة والنصف أي بعد تناول العشا
 ثالث الساعة التاسعة متاما. يتكون تدريب اخلطابة يف

لغة لغات هي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية وال
ول اإلندونيسية خاص للفصل األ اإلندونيسية. وللغة

 حىت نصف النصف السنة األوىل. واخلطابة باللغة
 وقت الليل. ر وباللغة العربية يفاإلجنليزية يف وقت النها
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أشرف على هذا النشاط قسم التعليم التابع ملنظمة 
. وهلذا النشاط يقسم قسم التعليم الفرق. الطالبات

ن الفصل طالبات وهن م 12ولكل فرقة جمموعة من 
الفصل اخلامس. والرئيسة الفرقة تصنع اجلدول  –الثاين 
يت. وتدعو رئيسة بة إللقاء اخلطابة يف األسبوع اآلاخلط

اجللسة من املخطبات واحدا فواحدا. مث ختتار رئيسة 
اجللسة من املستمعات للتقدم ألخذ اإلستنباط من 
املخاطبات. ويف النهاية يصلح املالحظات الكلمات 

 112ة وتعلن النتيجة ملن حسن خطابه.اخلاطئ
درة قأما اهلدف من هذا النشاط من جهة اللغوية على 

اإلستماع ألن تسمع اخلطب مث تستطيع على أخذ 
ليه، إاإلستنباط. وقدرة الكالم ألن تتحدث عما تسمع 

العربية  ومن قدرة الكتابة ألن تكتب وبعد مقالة باللغة
 واإلجنليزية.
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 التسميع (ه
 اللغة العربية واإلجنليزية: هي حركة تقومية التسميع إىل

إىل اللغة اإلستماع، ويف هذه الربامج،  الطالباتمساع 
تقسم األعجمية اليت تعقد يف قاعة األوراق وفيها املقالة 

 الطالبات. وعلى الطالباتغري الكاملة اليت ستسمع هبا 
إكمال هذه الكتابة، واإلستنباط منها. يسري هذا 

  113وم اجلمعة بعد احملادثة كل األسبوعني.النشاط يف ي
 التجسس واحملكمة اللغوية (و

يتحدث  الطالباتيهدف هذا النشاط إىل التأكد يف أن 
 الطالباتباللغة الرمسية كل يوم يف كل مكان. ومن كل 

هلن وظيفة كتابة اسم املختلفة تتحدث باللغة غري رمسية 
الصندوق يف ورقة معينة من قسم اللغة وجتمع الورقة يف 

التجسس. ولسري هذه النشاط يقسم قسم اللغة الفرق 
 114التجسس من كل فصل.
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وبعد إنتهاء التعلم الليل هناك إعالن من قسم اللغة، 
واألمساء املكتوبة يف الورقة وجوب اخلضور إىل ديوان 
قسم اللغة ألداء التحكيم. التحكيم هو نشاط 

جسس. إلصالح الكالم املخظئة املكتوبة يف ورقة الت
فإن مل تنتهي من التحكيم يف الليل فيستمر التحكيم 
يف الراحة األوىل. وهذا نشاط مهم يف معهد الرسالة 

 115لوجوب التحدث باللغة الرمسية.
 املسابقات اللغوية (ز

 متثيل املسرح (1
هتدف هذا النشاط على تنمية مهارة الكالم. يؤدي 
لكل شهر، واملسابقة لكل املنطقة. تقسم قسم اللغة 

وضوع، وقبل التقدم وجوب التشجيع إىل مشرفة امل
  116اللغة إلصالح حمادثتهن يف متثيل املسرح.
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 قصة معربة (2
يف هذا النشاط البد على الطالبات أن تصنع مقالة 
احلكاية باللغة الرمسية مث جتمعها إىل مشرفة اللغة 
ألداء التفتيش. حني املسابقة على الطالبات أن 

ة وبإستعمال احلركة. وهذا حتكي احلكاية بدون املقال
النشاط يهدف على تنمية مهارة الكالم 

 117والكتابة.
 النقاس مسابقة (3

تقسم جلنة املسابقة إىل أربع فروق وهو فرقتني للكبار 
وفرقتني األخر للصغار. واملوضوع البحث من جلنة 
املسابقة ولكن املقالة من نفس أعضاء املسابقة. 

املسابقة  حني املسابقة البد على كل أعضاء
بإستعمال اللغة الرمسية. اهلدف من هذه املسابقة 

 118هي تنمية على مهارة الكالم.
 قراءة األخبار (4
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هذه املسابقة هي كاملخرب. قراءة املقالة باللغة الرمسية  (5
ولكن املقالة اخلرب من نفس األعضاء املسابقة. جيب 
على كل فصل إخراج ممثل واحد هلذه املسابقة. 

 119ابقة إىل تنمية مهارة القراءة.وهتدف هذه املس
 السلفيالمعهد  في اللغويةنشاطات  .ب

ه عبارة عن يعترب اجمللس أعلى على اهليكل التنظيم للمعهد، إن
اجمللس من  اهليئة التشريعية املسؤولة عن املعهد. ويتكون هذا

على  جمموعة املدرسني الشيوخ، فسري املعهد وبقاؤه يكون
ئيس ر حق هذا اجمللس اختيار  أكتاف هذا اجمللس فلذا فمن

لس املؤسسة. ومن األقسام اليت تقع حتت مسؤلية هذا اجمل
 مايلي: 

 جملس رعاية الطالبات .1
هو قسم الذي تتوىل أمر  الطالباتقسم مساعدة رعاية 

تنظيمه بعض الطالبات يف املعهد. وذلك أمانة ملساعد 
ور مدير املعهد لبناء التعاون بني الطلبة واملدرسني يف أم
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الرتبية والعبادة بتعاليم اإلسالم. وهذا القسم جيب على 
املراقبة على مجيع األنشطة اليومية من بداية قيامهن من 

 النوم إىل أن ينام ليال. 
هي أحد القسم حتت  الطالباتقسم مساعدة رعاية 

إشراف مباشرة من مدير املعهد كياهي احلاج عبد القدير 
ساعد يف قسم شؤون الطلبة مرداين مع بعض نائب املدير امل

كما أشار إىل هذا التوظيف تقرير مشاورة مؤسسة للمعهد 
 1.120هداة املىن 

 املدرسة الدينية  .2
هيئة خاصة قامت بأنشطة التعلم  1للمعهد هداة املىن 

والتعليم للطلبة والطالبات يعىن املدرسة الدينية هي إحدى 
تكوين  املؤسسات الرتبية للبنني والبنات وهلا مهمة يف

شخصيات أخالق كرمية، معلومات ومعارف واسعة، يف 
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مجيع جماالت العلوم والفنون دينا ولغة. والنشاط يف املدرسة 
 الدينية هي:

 تعليم كتب الرتاث (أ
يهدف هذا النشاط تنمية إىل قدرة اإلستماع والقراءة 
باللغة العربية. وهذا النشاط األساسي يف تعليم اللغة 

لفهم الكتب العربية   1هداة املىن العربية يف املعهد 
اإلسالمية. وألمهية هذا النشاط، فإنه ينفذ كل يوم 
خصوصا بعد الصالة العشاء والصالة الصبح عن 

 /weton( أو التوقيت )soroganطريق التقدمي )

bandongan كتابة املعىن باحلروف احمللية ( و
(pegon).121 
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 احملافظة والشاور (ب
ارة اإلستماع والقراءة هذه األنشطة تنمية على مه

باللغة العربية. احملافظة هي وجوب احلفظ على النظم. 
 122والشاور هو تدريب القراءة الكتب العربية.

 حبث املسائل (ج
يسري هذا النشاط شهريا. وأما هدفه تنمية على قدرة 
الطلبة يف قراءة العربية من خالل البحث عن إجابة 

 123املشكلة اإلجتماعية.
 تحليل البياناتالمبحث الخامس: 

استنادا على البيانات السابق ذكرها، أرادهتا الباحثة يف هذه 
املبحث القيام باملقارية بني البيانات احملصولة املتعلقة بتعليم اللغة 
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العربية يف املعاهد اإلسالمية من ثالث نواحي حسب أسئلة 
 البحث، وهي من ناحية املواد الدراسية وطرقها ونشاطها.

املعهد ني معهد الرسالة العصري املربمج العاملى و املقارنة ب .أ
يف املواد  1هداة املىن "األمني" اإلسالمي السلفي للبنات 

 وجوهالدراسية يف تعليم الللغة العربية للفصل الثاين. إن 
االتفاق واالختالف فيما يتعلق باملواد الدراسية يف تعليم اللغة 

ي، ميكن النظر إىل العربية يف املعهد العصري واملعهد السلف
 اجلدوال التايل:

 ب أ املواد الدراسية الرقم
   النحو 1
   الصرف 2
   اإلنشاء 3
   املطالعة 4
   احملفوظات 5
   اخلط 6
   عمريطي 7
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   جرومية 8
   ألفية 9
   اإلمالء 10

 
 معهد الرسالة العصري املربمج العاملى:أ 
 1املىن  هداة"األمني"  املعهد اإلسالمي السلفي للبنات:ب 

 البيان والشرح

 مادة النحو والصرف .1
إن مادة النحو والصرف تدرس يف املعهدين، حيث تدرس 
يف معهد الرسالة العصري املربمج العاملى من الفصل الثاين 
إىل الفصل السادس. الكتاب املدرسى يف معهد الرسالة 

علي العصري املربمج العاملى هو النحو الواضح الذي ألفه 
ومصطفي األمني، حبصتني يف األسبوع. أما الكتاب 
املدرسي املستخدم يف تعليم مادة الصرف للفصل الثاين يف 
معهد الرسالة هو كتاب يف علم الصرف الذي ألفه جمموعة 

ونتور كاملدرسني بكلية املعلمني اإلسالمية باملعهد العصري  
 فونوروغو.
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مادة النحو أما الكتاب املدرسى املستخدم يف تعليم 
هو علم  1للفصل الثاين يف مدرسة الدينية هداة املىن 

املعهد النحو جاون الذي ألفه جمموعة املدرسون يف 
 1هداة املىن "األمني" اإلسالمي السلفي للبنات 

فونوروغو. أما الكتاب املدرسي املستخدم يف تعليم مادة 
 هو 1الصرف للفصل الثاين يف مدرسة الدينية هداة املىن 

الصرف الذي ألفه إمام شيخ شريف الدين حيىي كتاب 
 من املعهد اإلسالمي السلفي الفالح بكديرى.

 مادة اإلنشاء .2
تدرس هذه املادة يف املعهد الرسالة العصري املربمج العاملى. 
والكتاب املدرسي هو كتاب مؤسسة بكلية املعلمني 
واملعلمات اإلسالمية مبعهد الرسالة العصري املربمج 

املى. يهدف تعليم هذه املادة على إكساب الطالبات الع
مبهارة الكتابة من الرتمجة النصوص أو الكلمات 
اإلندونيسيا إىل اللغة العربية الصحيحة. تدرس هذه املادة 
يف حصتني يف األسبوع، فإهنا تدرس من الفصل األول إىل 

املعهد اإلسالمي السلفي للبنات الفصل السادس. يف 
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ال يدرس هذه املادة، بأن هذا املعهد  1ة املىن هدا"األمني" 
ال جيعل مهارة التعبري الكتايب يف تعليم اللغة العربية. إن 
اهلدف األساسي يف تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد هو 
إقدار الطالبات على قراءة الكتب الدينية اليت تعترب مصدرا 

 أساسيا للدين اإلسالمي. 
 مادة املطالعة .3

ذه املادة يف معهد الرسالة العصري املربمج العاملي تدرس ه
هداة املىن "األمني" املعهد اإلسالمي السلفي للبنات دون 

. يهدف تعليم مادة املطالعة يف الفصل الثاين إىل الفصل 1
السادس، إضافة إىل ذلك فإن هذه املادة تنمية على قدرة 

ات الطالبات على فهم نصوص عربية )فهم املقروء( من أي
القرأن، وعلى تعبري ما فهموه من تلك النصوص شفويا أو 
كتابيا بالغتهم العربية. تدرس هذه املادة حبصتني يف 

 األسبوع. 
 مادة اإلمالء واخلط .4

يدرس هذه املادة يف معهد الرسالة دون معهد هداة املىن 
، وأما الكتاب املدرسي املستخدم يف تعليم مادة 1
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معهد الرسالة هو كتاب  احملفوظات للفصل الثاين يف
اإلمالء الذي ألفه جمموعة املدرسني بكلية املعلمني 
اإلسالمية مبعهد الرسالة فونوروغو، وكتاب اخلط الذي ألفه 
أستاذ مسلم وهنطاقا مدّرس اخلط بكلية املعلمني 

 اإلسالمية مبعهد الرسالة فونوروغو.
 مادة جرومية وعمريطي وألفية .5

د اإلسالمي السلفي للبنات املعهيدرس هذه املواد يف 
دون معهد الرسالة العصري املربمج  1هداة املىن "األمني" 

العاملي. وهذا يهدف إىل مهارة القراءة. أما الكتاب 
املدرسي املستخدم يف تعليم مادة جرومية للفصل الثاين يف 

جرومية الذي ألفه  كتابهو   1مدرسة الدينية هداة املىن 
مد بن داوود الصنهاج من مدينة أبو عبد اهلل حممد بن حم

فاس. ويف مادة عمريطي للفصل الثاين يف مدرسة الدينية 
عمريطي الذي ألفه إمام شيخ  كتابهو   1هداة املىن 

شريف الدين حيىي من املعهد اإلسالمي السلفي الفالح 
بكديرى. ويف مادة ألفية للفصل الثاين يف مدرسة الدينية 
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ألفية الذي ألفه إمام أيب  وكتاب كتابهو   1هداة املىن 
 عبد اهلل حممد بن عبِد اهلل بن مالك.

 املعهداملقارنة بني معهد الرسالة العصري املربمج العاملى و  .ب
يف طريقة  1هداة املىن "األمني" اإلسالمي السلفي للبنات 

 تعليم اللغة العربية
 ب أ التعليمطريقة  الرقم
   مجةالنحو والرت استخدام طريقة  1
   ستخدام طريقة السمعية الشفهيةا 2
   استخدام طريقة املباشرة 3
   استخدام طريقة القراءة 4
استخدام طريقة اإلستقرائية يف تعليم  5

 النحو
  

استخدام طريقة القياسية يف تعليم  6
 النحو

  

 
 معهد الرسالة العصري املربمج العاملىأ :
 1املىن  هداة" "األمنياملعهد اإلسالمي السلفي للبنات ب :
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 البيان والشرح:
 استخدام الطريقة املعينة يف التعليم .1

إن تعليم اللغة العربية يف معهد الرسالة العصري املربمج 
العاملي يف الفصل الثاين يتكون من عدة مواد، ولكل مادة 
خطواته اخلاصة. فبعد عملية التحليل ميكن القول أن 

غة العربية يف معهد الطرق املستخدمة يف تعليم مواد الل
الرسالة العصري املربمج العاملي هي الطريقة املباشرة 

وطريقة القواعد  والطريقة السمعية الشفوية والطريقة القراءة
. استخدامت مدرسة مادة املطالعة للفصل الثاين والرتمجة

بالطريقة القراءة بعد إعطاء الكلمات الصعبة، أمر مدرس 
راءة اجلهرية للتيقن والتأكد من بقراءة املادة عن طريق الق

صحة القراءة مث القراءة الصامتة لفهم النصوص العربية. 
وللكشف عن مدى فهمهن عما تقرأ املدرسة من بعض 
الطالبات شرح املوضوع املقروء بينما األخر يستمع إليه 
ويناقشه عما حيتاج إىل املناقشة. واستخدمت مدرسة 

احملفوظات. فذكرت طريقة السمعية الشفوية يف مادة 
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املدرسة الكلمات أو العبارات بصوت عال وتكررها 
الطالبات. وهذه تساعد الطالبات التدريب على املفردات 
أو العبارات إىل أن تتعودن بأنفسهن دون أن تشعرن أهنن 
يف وجوب أن تستطعن حفظ الكلمات أو العبارات 

ط املقصودة. فهذه الطريقة تدرهبن املمارسة على األمنا
اللغوية حىت تتعودن هبا وتساعدن عند االتصال باللغة 
العربية. تلزم متاما باللغة العربية وجتتنب اللغة الوطنية عند 
شرح املعىن مث تلفظ الكلمات بيتا فبيتا. وعند التطبيق 
استعمال أداوات اإلستفهام، مناسبة بصعوبة املادة، 

 إلنشاءويف درس ا وبذلك قد استخدام الطريقة املباشرة.
والرتمجة ألن يرتجم الكلمات من  النحوطريقة  متداستخ

  اللغة الوطنية إىل اللغة العربية أو عكسه.
املعهد أما الطرق املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف 

فهي  1هداة املىن "األمني" اإلسالمي السلفي للبنات 
والرتمجة  لنحوطريقة القواعد والرتمجة. استخدامت طريقة ا

 تعليم كتب الرتاث مثال، من حيث أن مدرس كتب يف
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الرتاث يركز اهتمامه على مهارات القراءة والكتابة والرتمجة، 
وال تعطي اإلهتمام الالزم ملهارة الكالم، وأنه يستخدم 
اللغة احمللية )اللغة اجلاووية( كوسيلة التعليم، وأنه طلب من 

لكتاب عن الطلبة بفتح الكتاب التعليمي مث بيان حمتوي ا
طريق ترمجة كلمة فكلمة أو مجلة فجملة. وقد يقوم املدرس 

 أو يأمر الطلبة حتليل القواعد الدقيقة.

 طريقة تعليم قواعد النحو  .2
إن مادة النحو تدرس يف معهد الرسالة العصري املربمج 
العاملي منذ الفصل الثاين إىل الفصل السادس. أما يف 

 1هداة املىن األمني" "املعهد اإلسالمي السلفي للبنات 
من الفصل األول، وأن طريقة التعليم يف كال املعهدين 
خيتلفان. إن تعليم النحو يف معهد الرسالة يستخدم الطريقة 

يستخدم الطريقة  1االستقرائية ويف معهد هداة املىن 
 القياسية. 

إن تعليم النحو يف معهد الرسالة يستخدم الطريقة 
املدخل املوقفي أو السياقي، وفيها االستقرائية هي متيل إىل 
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يقدم املدرس للطالبات جمموعة من األمثلة تتضمن 
القاعدة، وبعد قراءة األمثلة والتدريب عليها يوجه الطالبات 
إىل استنتاج التعميم الذي ال حظوه من خالل األمثلة ومن 

ح وبشكل فعال مع القواعد مث القاعدة، وهذه الطريقة تصل
 البسيطة.

زات هذه الطريقة أن الطالب يشرتك يف استخدام ومن ممي
القاعدة وصياغتها وأنه ميارس اللغة فعال من خالل قراءة 
وكتابة اجلمل املتضمنة للقاعدة، ولذلك يصبح التعميم 

 124مفهوما مالديه وذا داللة.

املعهد اإلسالمي السلفي للبنات إن مادة النحو تدرس يف 
ألول، يستخدم الطريقة من الفصل ا 1هداة املىن "األمني" 

القياسية هي متيل إىل اسرتاتيجية )الشرح النحوى(، وفيها 
تقدم القاعدة أو الرتكيب اللغوي اجلديد للطالبات، مث ترتك 

                                                           

ة العربية لغير طرائق تدريس اللغحممد كامل الناقة ورشدي أمحد طعيمة،  124
 242، الناطقين بها
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فرصة كافية ملمارسة القاعدة اجلديدة والتدريب عليها يف 
أمثلة مث تعميمها، وتعترب هذه الطريقة ذات فعاليه كبرية يف 

لشاذة والصعبة من القواعد أي تلك عرض املوضوعات ا
اليت يصعب على الطالبات اكتشافها عن طريق التحليل 
واملقارنة واالستنتاج، وتستطيع هذه الطريقة باستخدام 
مدرس ناجح توفري وقت الطالبات، كما أن هناك بعض 
الطالبات اليت متل إىل معرفة القاعدة أوال، مث حماولة ترمجتها 

 125منها يف إعطاء مجل جديد.إجرائيا واالستفادة 
املعهد ى و املقارنة بني معهد الرسالة العصري املربمج العامل .ج

نشاطات  يف 1هداة املىن "األمني" اإلسالمي السلفي للبنات 
 اللغوية

 ب أ النشاطات الرقم
   حمادثة اليومية باللغة الرمسية 1
   حمادثة الصباحية 2
   تدريب اخلطابة 3

                                                           
 241، هنفس املرجع 125
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   التسميع 4
   التجسس واحملكمة اللغوية 5
   املسابقات اللغوية 6
   تعليم كتب الرتاث 7
   الشاوراحملافظة و  8
   حبث املسائل 9

 معهد الرسالة العصري املربمج العاملىأ :
  1املىن  هداة"األمني" املعهد اإلسالمي السلفي للبنات ب :

 البيان والشرح:
 ادثة الصباحيةحمادثة اليومية باللغة الرمسية وحم .1

إن الطالبات يف املعهد العصري البد أن يتحدث باللغة 
الرمسية يف أي مكان. لوجود احملادثة باللغة الرمسية تستطيع 
الطالبات أن تتعلمن وتستعملن مفرادهتن اجلديدة يف 
حمادثة اليومية. ويسري هذا النشاط يف املعهد العصري دون 

 تنمية مهارة الكالم املعهد السلفي. يهدف هذا النشاط إىل
 والفصحة يف النطق.
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 تدريب اخلطابة  .2
هو نشاط اخلطابة باللغة العربية أو اللغة اإلجنليزية ينفذ يف 
معهد الرسالة العصري املربمج العاملى مرة يف األسبوع، دون 

هداة املىن "األمني" املعهد اإلسالمي السلفي للبنات يف 
االستماع والكالم  . يهذف هذا النشاط إىل تنمية مهارة1

والكتابة من جهة املستمع وتنمية مهارة الكالم والكتابة 
من جهة اخلطيب. وعلى املستمع أن يستخلص األفكار 

 الرئيسية من اخلطبة قبله. 
 التسميع .3

يسري هذا النشاط يف املعهد العصري دون املعهد السلفي. 
التسميع تنمية إىل مهارة اإلستماع، وبالسماع تستطيع 

 البات أن تكملن أو جتنب األسئلة من املتكلم.الط
 التجسس واحملكمة اللغوية .4

يهدف هذا النشاط إىل التأكد يف أن الطالبات تتحدث 
باللغة الرمسية كل يوم يف كل مكان. ومن كل الطالبات هلا 
وظيفة كتابة اسم املختلفة تتحدث باللغة غري رمسية يف ورقة 
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يف الصندوق التجسس.  معينة من قسم اللغة وجتمع الورقة
واحملكمة من قسم اللغة ملن امسها املكتوبة يف ورقة 
التجسس. وهذا النشاط يف املعهد العصري دون املعهد 

 السلفي. 
 املسابقات اللغوية .5

املسبقات اللغوية يف معهد الرسالة العصري املربمج اللعاملى 
هي متثيل املسرح وقصة معربة ومسابقة النقاس وقراءة 

املعهد اإلسالمي السلفي للبنات أما املسابقة يف  ر.األخبا
هي قراءة كتب الرتاث. فمن هنا  1هداة املىن "األمني" 

ميكن القول بأن املسابقات اللغوية املنفذة يف معهد الرسالة 
أكثر نوعا من معهد هداة املىن. يقصد هذه املسبقات 

ن اللغوية لنمو مهارات اللغة األربعة. ومن ناحية أخرى أ
هداة املىن "األمني" املعهد اإلسالمي السلفي للبنات طلبة 

أكثر حفظا من كتاب الذي يتعلق بالقواعد النحوية   1
 نظم.المثال من 

 احملافظة والشاور .6
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املعهد اإلسالمي السلفي للبنات يسري هذه األنشطة يف 
دون معهد الرسالة العصري املربمج  1هداة املىن "األمني" 

ألنشطة ترتكز على تنمية مهارة الطالبات يف العاملى. هذه ا
مهارة االستماع والقراءة باللغة العربية. أما احملافظة هي 
واحب حفظ النظم. والشاور هو مراجعة الدرس بعد 

 انتهائية املدرسة الدينية ليلة.
 تعليم كتب الرتاث وحبث املسائل .7

املعهد اإلسالمي السلفي للبنات يسري هذه األنشطة يف 
دون معهد الرسالة العصري املربمج  1هداة املىن مني" "األ

العاملى. يهدف هذا النشاط إىل تنمية قدرة الطالبات يف 
 االستماع والقراءة باللغة العربية.

املعهد اإلسالمي السلفي أما نشاط حبث املسائل فنفذ يف 
دون معهد الرسالة العصري  1هداة املىن "األمني" للبنات 

. يهذف هذا النشاط إىل تنمية قدرة الطلبة املربمج العاملى
يف قراءة الكتب العربية من خالل البحث عن إجابة 

 املشكلة االجتماعية.
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 مناقشة نتائج التحليل: السادسالمبحث 
متخالفني  انطالقا مما سبق من نتائج البحث رأت الباحثة نوعني

وع الن. فتعليم اللغة يف الفصل الثاينمن املواد الدراسية وطريقة 
األول يف معهد الرسالة العصري املربمج العاملى حيث جيري بعملية 
التعليم بطريقة معاصرة ومواد خمتلفة من اللغة العربية املناسبة 

املعهد اإلسالمي ألهداف تعليم اللغة العربية. والنوع الثاين يف 
حيث جيري بعملية التعليم  1هداة املىن "األمني" السلفي للبنات 

تقليدية ومواد متخصصة ومناسبة ألهداف تعليم اللغة بطريقة 
 العربية.

البحث هنا يرتكز ثالثة عناصر وهي من مواد الدراسية وطرائق 
 . أردت الباحثة أن تطلع على مجيعتعليمها وأنواع نشاطاهتا

رتباطها كوحدة وتعلقها يف عملية التعليم، بل أردت الباحثة أن ا
ملهارات اللغوية األربعة. ولكنه رأت تطلع على إجناز الطالبات يف ا

الباحثة أن وجود االختالف تؤدي إىل عدم متكني املقارنة يف 
 خر.ل قسم على اآلاإلجناز، فلكل قسم مزايا وعيوب يفض
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املعهد الذي تتبىن عملية التعليم فيه على اخلطوات العصرية، وهو 
ة التابعة يعرف بوجود املنهج العصري يف عملية التعليم كبناء املدرس

للمنهج الوطىن دون أن يرتك استفادة الكتب الرتاثية واستعمال 
 126الطرق التعليم العصرية.

ل الكالم بل يتميز املعهد العصري يف تعليم اللغة العربية من خال
 مجيع املواد من مجيع املهارات اللغوية. تنقسم احلصص الدراسية إىل

لمن اللغة العربية طالبات تتعالدراسية املتعلقة باملهارات األربعة. فال
ب العربية وفهم لوظائفها املختلفة، لالتصال بني األفراد ولفهم الكت
 ع أيضا.احلوار وقواعد اللغة ويتدربون على الكتابة واالستما 

يواجه معهد الرسالة العصري املربمج العاملى طالباته إىل أن تقدرن 
املعهد بيئة لغوية  على االتصال والتكلم باللغة العربية. يطبق هذا

حيث جيب على الطالبات أن تتكلمن وتوصلن بينهن بالكالم 
                                                           

لفي والعصري ية في المعهد الستعليم اللغو العربأمحد صاحل الدين،  126
عهد ليربويو السلفي )دراسة مقارنة وتقويمية في تعليم اللغة العربية بين الم

تورة يف الرتبية، ، حبث مقدم لنيل درجة الدكبقديري زاألمين العصري بسومنب(
 147: 2006. أنظر: هيئة التحرير: 25، 2007
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العريب واإلجنليزي. فهذا النظام حيتاج إىل أن تتدرب الطالبات على 
الكلمات والعبارات تزودهن يف التكلم باللغة العربية. فتنظم 
املدرسة تربية املعلمني اإلسالمية موادا دراسية تسهل وتساعد 

ت أن تطبقن اللغة العربية يف يومياهتن. فلهذا ال ترتكز املواد الطالبا
 الدراسية على القواعد اللغوية.

بناء على ما سبق جند أنواعا من املواد الدراسية يف اللغة العربية، 
، وال ترتك موادا اليت تتعلق طالعة واإلنشاء وتزويد املفرداتمثل امل

الدروس السابقة أن  بقواعد اللغة وهي النحو والصرف. نري يف
املدرسة تضع اللغة العربية موضعها احلقيقي حيث يستفيد 
الطالبات اللغة العربية من مجيع املهارات وليس من مهارة واحدة 

 فقط.

املعهد  كما قررهتا املشرفة اللغةاملواد الدراسية تسند إىل األهداف،  
م العصري تعلم اللغة العربية كأداة االتصال من ناحية الكال

والكتابة. فاألول جتعل الطالبات تستطعن التكلم باللغة العربية 
جيدة، فتتعلم املواد اليت تتعلق به املفردات واحملادثة وفهم 



140 

 

. والثاين جتعل الطالبات تستطعن القراءة والكتابة،   127املسموع
 فتتعلم املواد اليت تتعلق هبما مثل اإلنشاء والنحو والصرف.

مواد الدراسية. فمناسبة لل دمةخالعربية املستأما طرائق تعليم اللغة 
يف  اتلطالبفمن املفروض أن تكون الطرائق املستخدمة تساعد ا
ادة املدروسة. فهم املواد الدراسية بسهولة، وهذا يتبين على نوع امل

نواعا من الطرائق من هنا نرى يف املدرسة تربية املعلميىن اإلسالمية أ
باشرة والطريقة الطريقة املو  عد والرتمجةالطريقة القوا املستخدمة وهي

 السمعية والشفوية والطريقة القراءة.

والرتمجة ألن يرتجم الكلمات من  النحوطريقة  استخدمت مدرسة
املطالعة للفصل  اللغة الوطنية إىل اللغة العربية أو عكسه. ويف مادة

 ةمدرس تالثاين بالطريقة القراءة بعد إعطاء الكلمات الصعبة، أمر 
بقراءة املادة عن طريق القراءة اجلهرية للتيقن والتأكد من صحة 
القراءة مث القراءة الصامتة لفهم النصوص العربية. وللكشف عن 
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مدى فهمهن عما تقرأ املدرسة من بعض الطالبات شرح املوضوع 
 املقروء بينما األخر يستمع إليه ويناقشه عما حيتاج إىل املناقشة. 

ة السمعية الشفوية يف مادة احملفوظات. واستخدمت مدرسة طريق
فذكرت املدرسة الكلمات أو العبارات بصوت عال وتكررها 
الطالبات. وهذه تساعد الطالبات التدريب على املفردات أو 
العبارات إىل أن تتعودن بأنفسهن دون أن تشعرن أهنن يف وجوب 
أن تستطعن حفظ الكلمات أو العبارات املقصودة. فهذه الطريقة 
تدرهبن املمارسة على األمناط اللغوية حىت تتعودن هبا وتساعدن 
عند االتصال باللغة العربية. تلزم متاما باللغة العربية وجتتنب اللغة 
الوطنية عند شرح املعىن مث تلفظ الكلمات بيتا فبيتا. وعند التطبيق 
استعمال أداوات اإلستفهام، مناسبة بصعوبة املادة، وبذلك قد 

لطريقة املباشرة. ويف تعليم مادة النحو باستخدام طريقة استخدام ا
 اإلستقرائية. 

لفصل الثاين تتنوع إىل يف ايف املعهد العصري  اللغويةنشاطات  
داخل الفصل منها: واجب الكالم  اللغويةنوعني هي نشاطات 

والتحدث باللغة العربية إما يف الفصل أو خارجه، وتكلم وحفظ 
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خارج الفصل منها: احملادثة نشاطات اللغوية و مادة اللغة العربية. 
الصباحية، وتدريب اخلطابة، والتسميع والتجسس واحملكمة 

 واملسابقات اللغوية.

املعهد الذي تتبىن عملية التعليم فيه على اخلطوات القدمية، 
باستفادة الكتب الرتاثية واستعمال الطرق التعليم التقليدية مثل 

. ويتميز املعهد السلفي يف تعليم   128"سوروكان" و"باندوغان"
اللغة العربية من خالل قواعد اللغة العربية. تكثر احلصص الدراسية 
تتعمق فيها الطالبات القواعد اللغوية. فالطالبات تتعلمن اللغة 
العربية لفهم قواعدها كلها مع أنواع فروعها أي تتعلم من حيث 

خدام طريقة اإلعالل واالختالف واالراء من علماء اللغة باست
القوالعد والرتمجة. ويف تعليم مادة النحو باستخدام طريقة القياسية. 
النحو والصرف هي املواد األساسية يف تعليم اللغة العربية، ومواد 

 مساعدة يف فهم العلوم  من كتاب الرتاث العربية. 
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وكان االهتمام الكبري للطالبات أن تتعلمن القواعد اللغوية يتعلق 
لمهن اللغة العربية. فمن املفروض أن تكون أهداف هداف تعأب

تعليم اللغة العربية هي أن حتتوي على مجيع املهارات، فتتعلم 
الطالبات املواد الدراسية املتعلقة. وأهداف تعليم اللغة العربية يف 
املعهد السلفي أنه يقدم مهارة القراءة على املهارات األخرى. وهذا 

العربية املوجودة، باألحوال املتبنية فيه.  يتعلق بأهداف تعليم اللغة
واملعهد السلفي يركز عملية التعليم يف علوم الفقه واملسائل الفقهية. 
هناك املراجع والكتب املكتوبة باللغة العربية تتحدث علوما دينية 
من العقيدة الفقه واألخالق واللغة العلوم الفقهية أكثر حبثا من 

أسيسه فإذن التعليم والتعلم يف اللغة األخرى ليظام املعهد منذ ت
العربية يهدف إىل استيعاب الكتب العربية وفهمها، وهذا شيء 

 عادي جيري يف املعهد السلفي منذ قدمي الزمان.

ميول املهعد السلفي إىل تعمق العلوم الفقهية من أحد أسباب 
ات تركيز تعليم اللغة العربية قواعد اللغة العربية. فنرى أنشطة الطالب

املتعلقة بتعمق العلوم الفقهية، مثل احملافظة والشاور وتعليم كتب 
الرتاث وحبث املسائل الفقهية. وبالنسبة إىل طرق التعليم 
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املستخدمة فإهنا تتبع وتناسب املواد املدروسة يف هذا املعهد. إن 
تعليم اللغة العربية يف املعهد السلفي حمدود مبهارة القراءة حيث 

الدراسية يف قواعد اللغة العربية حيث تساعد هذه املواد  ترتكز املواد
قراءة الكتب العربية اليت تصبح مصدرا أساسيا يف تعمق العلوم 
 الدينية وخباصة العلوم الفقهية اليت ترتكز فيها أكثر املعاهد السلفية.  
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 الباب الخامس
 الخاتمة

 نتائج البحث .أ
دا على عملية حتليل بعد أن قامت الباحثة هبذه الدراسية واستنا

البيانات املتحصل عليها ومناقشتها، توصلت الباحثة إىل 
 نتائج التالية: 

يف املعهد العصري للفصل الثاين  إن مواد تعليم اللغة العربية .1
تتكون من املواد: النحو والصرف واإلنشاء واملطالعة 
واإلمالء واخلط واحملفوظات. أما يف املعهد السلفي فتتكون 

 ف والنحو وجرومية وعمريطي وألفية.من الصر 
إن الطريقة املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف املعهد  .2

الطريقة و  والرتمجة النحوالطريقة  العصري للفصل الثاين هي
املباشرة والطريقة السمعية الشفوية والطريقة القراءة والطريقة 
اإلستقرائية وهذه الطرق اجلارية يف املعهد العصري على 

ائج الطالب باكتساب اللغة واملواد العربية. والطريقة نت
املستخدمة يف تعليم اللغة العربية يف املعهد السلفي للفصل 

 والرتمجة والطريقة القياسية. النحوالثاين هي طريقة 
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يف املعهد العصري للفصل الثاين  اللغويةنشاطات التطبيق  .3
داخل تتنوع إىل نوعني هي نشاطات تعليم اللغة العربية 

الفصل منها: واجب الكالم والتحدث باللغة العربية إما 
يف الفصل أو خارجه، وتكلم وحفظ مادة اللغة العربية. 
وخارج الفصل منها: احملادثة الصباحية، وتدريب اخلطابية 
األسبوعية، والتسميع والتجسس واحملكمة واملسابقات 

السلفي يف املعهد  اللغويةنشاطات تعليم الاللغوية. وتطبيق 
 هي احملافظة والشاور، وتعليم كتب الرتاث، وحبث املسائل.

 توصيات البحث .ب
يف عملية تعليم اللغة العربية، فلذلك حتث  اهام اعلم دور إن م

الباحثة معلم اللغة العربية يف املعهد العصري واملعهد السلفي 
أو املدارس العامة أن ينوع األساليب والطرق اليت يستخدمها 

ية التعليم، ألن ذلك يزود محاسة الطلبة ويرغتهم يف أثناء عمل
 تعليم اللغة العربية.

 اإلقتراحات .ج
يقصر هذا البحث يف وصف ظواهر تعليم اللغة العربية يف 
املعهد العصري واملعهد السلفي للفصل الثانية، فتمكن للباحثة 
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الالحق تنفيذ البحث يف الفصل األخر ويف املتغري األخر ويف 
 خرى.النظرية األ
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