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 الفصل الثاني

 األساس النظري

 العربية في المعهدتعليم اللغة  -أ 

  المعهدمفهوم  .1

 .ُب اإلندكنيسيا القديبة الطريقة على يقـو بالًتبية الذل اؼبعهد ىو اإلسالمي اؼبعهد

 ُب اإلسالـ ؾبيئ ُب أكؿ ظهرت اليت اإلسالمية الًتبية نظاـ اإلسالمييستخدـ اؼبهعد كأما

 الدعوة تطوير أم القوة الدينية على اإلسالمي اؼبعهد حضور أكؿ وبدد.إندكنيسيا

 لتطوير األكٔب كسيلة اللغة اليت جعلت العربية اللغة بتعليم اؼبعهد يتقدـ 12اإلسالمية.

 .معرفتهم

 قراءة على يستمر بكفاءة ٍب القرآف قراءة كفاءة ىو اإلسالمي اؼبعهد ُب التعليم كأكؿ

 كتب اؼبعهد تعليم إذ يوجد تعليمو. منهج أيضا كيتطور .معانيها كفهم الصفراء كتب

 أبنائو.  كبو اإلتصالية العربية يعلم اللغة اؼبعهد األف أصبح كأما ,أكلبنائو ُب الصفراء

علي عملية تطوير نظاـ الًتبوية الوطنية. كمن ناجة لًتىبية، أف   اؼبعهد مؤسسة تربوية

د اؼبعهد نظاـ الًتبوية الذم يباثل باإلسالـ كمعٍت نظاـ الًتبوية األصلية ُب إندكنيسييا. ق

كجدت اؼبؤسسة اؼبماثلة باؼبعهد ُب العصر دكلة اؽبند كبوذا. ككاف اؼبعهد رائدا ُب الًتبوية 
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بإندكنيسيا. اذا اليكوف االستعمار ُب إندكنيسيا فليكوف اؼبعهد نظاما ُب الًتبية األصلية حىت 

 13األف.

تقليدية اؼبعهد مؤسسة تربوية أصلية أكثر سنا ُب إندكنيسييا. كاؼبعهد مؤسسة تربوية 

إسالمية اليت يركز علي أنبية األخالؽ اإلسالمية لتكوف دليلة ُب حياة اجملتجع اليومية. كأعلن 

القانوف أف اؼبعهد مؤسسة تربوية اليت تنظم علي تنفيذ التعليم كالتعلم. كُب الفانوف الًتبوية مبرة 

 كىو:  31كية الوطنية فصل عن نظاـ الترب  2113سنة  21

 للحكومة أك ؾبموعة من أىل الدين، الذم يناسب بالقانوف. كاف تنظيم تعليم .أ 

ع الذين يفهموف مد اؼبتعلمُت ليكونوا أعضاء اجملتكانت منفعة تعليم الدين الستعدا .ب 

 كيعلموف قيمة تعليم الدين ليكونوا أىل الدين.

 كاف تنظيم تعليم الدين ُب اؼبدرسة الرظبية، غَت الرظبية، الألرظبية. .ج 

عناصر، ىي الكوخ كاؼبسجد  طبسةفَت إف عناصر العهد تتألف من كقاؿ زـبشارم دك 

كالطالب كتدريس كتب السفرل كالرئيس. كلذلك، فإف صورة اؼبعهد ىي عنرب التعليم 

اإلسالمي تقليدم حيث يعيش الطالب معا كيدرسوف العلم الدينية ربت علي اؼبعلم، 

 14 معركؼ باسم الرئيس.

لص ؾبيد، فإف مصطلح منحج الدراسي غَت معركؼ ُب سياؽ التعليم، كفقان لنور خا

ُب اؼبعهد، كخاصة قبل االستقالؿ، على الرغم كانت مواد تعليمية كمهارات كيتم تدريسها ُب 
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اؼبعهد. معظم اؼبعهد ال يصوغ األساس كالغرض من اؼبعهد صروبا ُب شكل منهج الدراسي. 

اؼبعهد الذم  س، كفقا لتطورالرئي يتم ربديد الغرض من تعليم اؼبعهد من خالؿ سياسة

 15 .يتضمن فيها تعليم اللغة العربية

 أنواع المعهد .2

 توجد أنواع كثَتة من اؼبعاىد ُب بالدنا إندكنيسيا منػها اؼبعاىػد التقليديػّة كالعصريّة.

كُب اؼبعاىد التقليديّة فيها تدريس العلـو الدينّية بالطّريقة الّتقليديّػة كنظريػة الوحدة كاألسلوب 

كمّوادىا مكتوبػة بالّلغة العربّية كتسمى تلك الكتب اؼبشهورة لدينا  . سورككاف  كبندكعاف

من اؼبرحلة اإلبتدائية إٔب اؼبرحلة  كفيها توجد اؼبػدارس اإلسالمية كالعامة. .بالكتب الًتاث

أف  كهبػوز للطّػاّلب أك الطّالبات أف يسكنوا ُب اؼبعهد أك خارجو. لكّنهم البّد اعبػامعية.

كأما اؼبعهد العصرم ففيو تعليم العلـو الدينّية  يتعّلموا فيو العلػـو الدينيّػة مناسبا دبرحلتهم.

كطريقة أدائو بطريقة  كالعاّمة، كصارت كتب الًتاث ماّدة دراسّية. كفرصة تعليمها قليلة جّدا.

 16النفسية كاحملاضػرة العامة.

 فالصورة ثالث صور، إٔب تقسيمها كنيب كتطورىا كثرهتا اإلسالمية على اؼبعاىد أف

 نظاـ كإمبا تستخدـ اؼبدرسي النظاـ تستخدـ ٓب اليت أكالّسلفية التقليدية اؼبعاىد ىي األكٔب

 اؼبدرسة- اؼبدارس الرظبية فيها أنشئت اليت اؼبعاىد ىي كالصورة الثانية التقليدية، الًتبية

 القدًن النظاـ فإف النظاـ اؼبدرسي ىذا كجود عكم -العالية الثانوية كاؼبدرسة كاؼبدرسة اإلبتدائية
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 فيها تستخدـ الىت ىي اؼبعاىد الثالثة كالصورة كذلك، فيها عليو زاؿ وبافظ ما التقليدم

 17اغبديث. غونتور مثل معهد التدريس عملية ُب اغبديثة اغبديث كالطريقة النظاـ

 غرض التعليم في المعهد .3

جتمع على نقطة كاحدة )معهد( ىو ال ذلك مبو كتطور مركز أنشطة التعلم للم

تنفصم العالقة  مع تاريخ اإلسالـ ُب إندكنيسيا. الًتبية اإلسالمية ُب إندكنيسيا بدأت عند 

الشعب الذم اعتنق اإلسالـ يرد معرفة اؼبزيد ؿبتول التعاليم الدينية اؼبتبوعة،  سواء كاف حوؿ 

اسع كعمق. كتعلموا ُب اؼبنزؿ أك اؼبصلى أك طرؽ العبادة، كقراءة القرآف، ك معرفة اإلسالـ بالو 

 18اؼبسجد. ُب ىذه األماكن قد تعلموا اإلسالـ على حدة ك مباشر.

( إعداد الطالب لتعمق كيتقن علم 1منذ بداية مبو اؼبعهد، الوظيفة األساسية لو: )

لت الدين، الذين يبكنوف أف يصبحوا العلماء غدا كيتبعوف تثقيف اجملتمع اإلندكنيسي. ٍب ت

( معقل األمة ُب األخالؽ. كمناسبا مع ىذا، 3( الوعظ لنشر الدين اإلسالمي  )2اؼبهمة )

اؼبواد اليت تدرس ُب اؼبعهد كلها تتألف من مواد دينية مأخوذة من كتب اللغة العربية 

 19الكالسيكية.
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كالطرؽ  التعليمية اؼبواد مع كترابط متينة عالقة ؽبا العربية اللغة تعليم أىداؼ إف

 قراءة على قدر كىي الطالب حاجات على بناء اؽبدؼ يقرر القدًن فالتعليم .اؼبستخدمة

 21أساسيا. ىدفا القراءة مهارة فتصبح كاللغوية، الفقهية اؼبتعلقة بالعلـو كخباصة الكتب

 التعليم في المعهد .4

 السلفي التعليم ُب اؼبعهد (أ 

مادة  َب للطالب قدـي الذم syllabus الدراسي اؼبقرر قديبا يقصد باؼبنهج كاف

 .للغة. كىكذا ك ثالث لرياضيات كرابع للتاريخ آخر كىناؾ .للجغرافيا مقرر معينة. فهناؾ

 انبها: من أمور عدة الزمن من طويلة فًتة اؼبفهـو علي األخذ هبذا ترتب كلقد

 .النحو بباقي ؾباالت اىتماـ دكف فقط اؼبعرُب كاعبانب العقلي النشاط إٔب العناية توجيو (1

 .كبعض بعضها الدراسية اؼبواد بُت الفصل (2

 فتعليم العملية التعليمية َب األكرب كقيامو بالدكر اؼبعلومات تلقُت علي اؼبعلم مهمة قصر (3

 من دبجموعة تزكيد الطالب علي األمر يقتصر اؼبفهـو ىذا ضوء َب العربية كلغة ثانية

 عن بذالك مستقال معينة  حصةَب اؼبعلم يقدمها كالىت .كاؼبعلومات اػباصة باللغة اؼبعارؼ

 ؾبالو، يضيق أيضا، اؼبفهـو ىذا ضوء َب كلغة ثانية العربية تعليم كمنهج .األخرل اؼبواد

 21األخرل. الدراسية اؼبقررات ام من اؼبناىج، غَته عن كينفصل حدكده، كتتقيد

                                                           
 األمُت كمعهد بقديرم السلفي لَتبويو (معهد  بُت العربية اللغة تعليم ُب كتقويبية مقارنة دراسة كالعصرم؛ السلفي اؼبعهد َب العربية اللغة تعليم الدين، صاّب أضبد 21

  ) بسومنب العصرم
 61-59ص.  هبا...... الناطقتُ  لغت   العربية اللغة تدريس طرائق طعيمة.  21
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ذكر زاماخسيارم أف  الكتب الكالسيكية كلها اليت تدرسها الطالب ُب العهد 

-3الفقو؛ -2. النحو )سيينتاؾ( كالصرؼ )مورفولوجيا(؛ 1إٔب شباين ؾبموعات: تصنف 

الفركع  -8التصوؼ كاألخالؽ؛ -7التوحيد؛ -6التفسَت؛ -5اغبديث؛ -4أصوؿ الفقو؛ 

األجنبية مثل التاريخ )تاريخ( كالبالغة. تشمل ىذه الكتب نص قصَت جدان، كمتوسطة 

لسميكة. كيبكن تصنيف كل شيء إٔب ثالث تصل إٔب النص الذم يتألف من اجمللدات ا

 22ؾبموعات، ىي كتب أساسية ككتب متوسطة ككتب كبَتة من الكتاب.

كيتجو منهج التعليم ُب اؼبعهد السلفي كل الدرس علي اؼبواد الدينية ُب بيئة 

اؼبعهد، كالسيما اللغة العربية. كُب اؼبعهد كاف تعليم اللغة العربية باستعماؿ نظرية الفركع، 

ىي تعليم اللغة العربية تفصيال من أنواع علومها مثل: تعليم النحو، الصرؼ، البالغة. ك 

تعليم اللغة هبذه النظرية يركز علي خصائص كل فرع من اللغة العربية، كيفتش الطالب 

 23فيما يريد من ىذه الفركع كل فرع علي حدة.

نّية مثل علم الّنحو كاؼبنهج الدراسي ُب اؼبعهد التقليديػّة تكز على العلـو الدي

كالّصرؼ كالبالغة كأصوؿ الفقو كالقواعد الفقهّية كالّتفسَت كاغبديث كمصطلح اغبديث 

أّف اؼبواد الدراسّية فيو تتكوف مػن العلػـو الدينّية اّليت  عرفنا إذف، 24كالّتصوؼ كاؼبنطق.

ىػي الكتب اّليت تكتب بالّلغة العربّية كيسمى أيضا بالكتب الًتاثّية أك الكتب القديبػة ك 
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 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren.,....... hal. 50 
 51( ص. 1962 اؼبعارؼ، دار :)القاىرة العربية اللغة ؼبدرس الفٌت اؼبوجو التدريس طرؽ َب إبراىيم، العليم عبد  23

24
 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat. Tradisi Islam di Indonesia, (Bandung 

Mizan, 1994)  hal. 149 
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لذا تػدخل الكتب الًتاثّية جزأ من الّلغة العربّية  25ـ.17ألّفها العلما ء السلف ُب القرف  

كموقعها ُب تعاليم اإلسالـ ىي تدخل من العناصػر اؼبهّمة ُب تكوين األجياؿ اؼبثّقفُت 

 26كاؼبتخلقُت باألخالؽ الكريبة.

غة التقليدم الذم أسسو فالطو كأريس ككاف تعليم اللغة العربية يتبع علي مذىب الل

 27توتيليس. كقاؿ سوفارنو من خصائص ىذا اؼبذىب منها:

 الًتكيز من أمباط التفكَت فلسفيا (1

 الفرؽ بُت اللغة شفوية أككتابة  (2

 استخداـ اللغة علي أساس القواعد النحوية (3

ة مثل النحو، إذف، تعليم اللغة العربية ُب اؼبعهد السلفي يركز علي تعليم القواعد اللغوي

 الصرؼ، البالغة حبفظهم.

 العصرم التعليم ُب اؼبعهد (ب 

تربيتو، مبوذج مؤسستو، تفكَته،  ظاـن جدد العصرم معهد الذم اؼبعهد كمفهىم

. اـ اؼبدرسة الرظبية اليت طبق اغبكومةظالًتبوية القديبة كن ظاـككظيفتو. ينذمج ىذا اؼبعهد ن

 اؼبعهد، منها:كىذه اؼبؤثرات اليت تدؿ علي العصرم ُب 

التعليم كطرائق  مىهج ديدذب عليالعصرم  اؼبعهدوية الًتب ظاـيتضمن ن :ويةالًتب ظاـن (1

العلـو الدينية كتزديد العلـو العامة، جبعل التعليم دبحافظة  مىهج ديد ُبجتدريسو. الت

                                                           

 246نفس اؼبرجع، ص25
26

 Tim Lakpesdam, 1998, Kitab Kuning dalam Prespektif Pesantren  Lakpesdam,  Cirebon hal : 50 
27

 Soeparno. (2013) Dasar-Dasar Linguistik Umum. Yogyakarta: Tiara Wacana) hal. 98 
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ديد طرائق تدريس منها اؼبناقشة، عر السئلة جالتعليم ُب الفصل متدرجا. كالت

 .كةندالكاألجوبة، 

دكر اؼبؤسسة: كمن خصائص اؼبؤسسة العصرية األخذ باعبديد بقيوؿ التغيَت علي أف  (2

رئيس اؼبعهد ليس من شيخ كاحد أك شيخُت ُب اؼبعهد، كلكن جبعل اؼبعهد نظاـ 

 اؼبؤسسة اليت ألسسها القيادة العامة.

 العلـو الدينية كظيفة اؼبعهد: إف اؼبعهد لو كظيفة ُب تربية األجياؿ اليت ؽبم اؼبعارؼ ُب (3

 كاؼبهارات ُب ؾباؿ ما لبناء اجملتمع كافة، ألف البناء يركز علي اجملتمع نفسو.

دخوؿ العلـو العامة ُب منهج التعليم مثل علم اغبساب،فَتيا، كيمياء، اللغة األجنبية  (4

 28عربية كانت أك إقبليسية.

علي  ينحصرال اؼداألى بأف  العصرم اؼبعهد تعليم اللغة العربية ُب  مىهجطور 

تصالية لتمكن الطالب اال اؼداألى علي اؼبىهج ذلك مليش امبكإ ،قطفدينية ال اؼاألىد

كتابة. األف ُب زماف كال اءة،كالقر  الـ،كالك ماع،االستعلي استعماؿ صبيع اؼبهارات اللغوية من 

الذين  العصر أف اذباه تعليم اللغة العربية ليتعامل الطالب بُت صبيع األشخلص ُب العآب

 29يستعملوف اللغة العربية، كىم بتعاملوف ُب مسئلة السياسية، اإلقتصادية، الديبلوماتية.

 السلفي في المعهد  عملية التعليم .5

                                                           
28

 Tuanaya, A Malik M. Thaha, dkk. Modernisasi Pesantren. )Jakarta: Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama Jakarta. 2007  (  hal. 9 
4١

 نفس الوراجع  
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التعلم ُب اؼبعهد عاما ُب أعقاب النمط التقليدم، كىي مبوذج سوركجاف كمبوذج  

ب يتعلموف بالسل.ي. مبوذج باندكقباف. كل من ىذه النماذج ىو  اؼبعلم يعلم بااإلهبايب كالطال

سوركجاف من الناحية الفنية فرد ُب الطبيعة، ىو إغفاؿ الطالب على اؼبعلم فردا على فرد 

حبمل الكتاب اؼبدركس، بل مبوذج باندكقباف تدريسو أكثر من الكالسيكية، أم حضور 

 31ة.الطالب باعبلوس حوؿ اؼبعلم الذم يشرح درسا ُب كلية مع إعادة التشجَت اجملدكل

 ك ينقسم تعليم اللغة العربية علي الطريقة القديبة ُب اؼبعاىد التقليدية إٔب قسمُت:

تعليم اللغة العربية بطريقة ترصبة الكتب الدينية العربية شفهيا من الشيخ العآب  (أ 

ؽبدؼ تلقُت العلـو الدينية من الكتب العربية اؼبعتربة عندىم. كُب ىذا القسم 

 العاـ، كمنها عر القراءة علي الشيخ، كمنها تدريب ثالثة أنواع، منها تلقُت

اؼبناقشات من الكتب اؼبدركسة ُب برنامج حبث اؼبسائل، ةذبرم لبمناقضة ُب 

 الغالب باللغة احمللية أم بلغة التالميذ.

تعليم الكتب اللغوية كالنحو كالصرؼ كالبالغة كالنصوص األدبية بنفس الطريقة   (ب 

عربية أم بطريقة النحو كالًتصبة. كصورة عملية تعليم ُب تعليم الكتب الدينية ال

اللغة العربية علي طريقة النحو كالًتصبة ُب اؼبعاىد التقليدية كما يلي: يقرأ الشيخ  

كتايا كيرذبمو كلمة فكلمة باللغة احمللية. كبعد أف سبت القراءة كالًتصبة إٕب اخر 

لتعريفات مع اإلتياف يبثاؿ فصل أك باب، شرح بشرحو كبياف ما سبو من القواعد كا

منو. كاػبطوة التلية تأٌب من جانب التالمبذ كذلك بأف يقرأكا الكتاب كالًتصبة 
                                                           

30
 Suyoto, “Pesantren dalam Alam Pendidikan Nasional”, dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.), Pesantren 

dan Pembaharuan (Jakarta: LP3ES, 1988), hal. 65 
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مثل ما فعلو شيخ اؼبعهد، ٍب يتأمل ُب مضمونو من القواعي كالتعريفات، ٍب 

 31حبفظو.

كفبا يدؿ على تلك اعبهود العظيمة الكبَتة لدل الشعب اإلندكنيسي أف تطور تعليم 

ة العربية يبّر دبراحل طويلة منذ فًتة دخوؿ اإلسالـ إٔب اآلف، كقد شهد تعليم اللغة العربية اللغ

كيبكن ترتيبها  -سواء أكانت من حيث األغراض أـ من حيث الطريقة-تطورات متدرجة 

 كاآلٌب :

 قراءة الدارسُت دبهارة تزكيد إٔب التعليم من ىذا النوع كيهدؼ لفظيا العربية اللغة تعليم (أ 

 ُب مكانو من التعليم النوع ىذا كيتخذ دبعانيها دكف االىتماـ الصالة كأدعية لقرآفا

 .كاؽبجاء اغبفظ عن طريق التعليم ىذا كيتم لألطفاؿ، كاؼبدارس القرآنية اؼبساجد

التعليم  من النوع ىذا كيعم الدينية ُب العلـو التعّمق أجل من العربية اللغة تعليم (ب 

 تتم عن التعليمية كالعملية كالًتصبة، طريقة النحو باستخداـ الّسلفية الدينية اؼبعاىد

 اللغة اإلندكنيسية إٔب كترصبتها العربية اؼبكتوبة باللغة الكتب على االطالع طريق

 على التعليم كنتج من كشرحها، النحوية القواعد من خالؿ ذلك يوجد ما كاستخراج

 من فيها ما معينة كاستيعاب بيةالعر  الكتب قراءة من الطالب اؼبتمكنوف اؼبنهج ىذا

 .النحوية القواعد

 مهارة التعبَت خاصة اللغوية باؼبهارات تزكيد الطالب إٔب اؽبادؼ العربية اللغة تعليم (ج 

 التعليم اؼبباشرة، كيعترب بالطريقة التعليم يتم ؽبذا اؽبدؼ كربقيقا كالتحريرم، الشفوم
                                                           

 52-46(، ص،  1979، )جاكارتا: موتيارا، تاريخ الًتبية اإلسالـ ُب إندكنيسيياؿبمود يونس،    31
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 ُب العربية تعليم اللغة ؾباؿ ُب التجديد غبركة نقطة االنطالؽ النهج ىذا على

 بشكل أخرل مهارات لغوية ليستهدؼ التعليم من ىذا النوع كتطور إندكنيسيا،

 كالطريقة البصرية الطريقة السمعية مثل أخرل طرؽ إٔب تطور ليستند كما متكامل،

 ضوء ُب األجنبية تعليم اللغات ُب اؼبستخدمة الطرائق من االتصالية كغَتنبا

 بظهور كذلك العربية تعليم اللغة هنضة مرحلة ىي فهذه يثة،االذباىات اغبد

 لغة إٔب الكتب لغة العربية من ربويل منها تعليمها، َب االذباىات اغبديثة

 كاألخالؽ الفقو كتب تنحصر َب ال اؼبستخدمة التعليمية االتصاالت، كالكتب

 .اللغة العربية لتعليم اػباصة الكتب بل ألفت فحسب

 اللغة تعليم يتم ىذا كعلى كضعتو اغبكومة، الذل للمنهج تبعا عربيةال اللغة تعليم (د 

جبميع  اإلسالمية الًتبوية لكل اؼبؤسسات مقررة إجبارية مادة بوصفها العربية

 .التعليم مستويات

 ُب ىذا النوع على العربية اللغة تعليم كيتم التأىيلية كاؼبهنية، لألغراض العربية اللغة تعليم (ق 

 العربية، اللغة حقل ُب اؼبهنيُت اؼبعلمُت تأىيل هبدؼ اعبامعات ُب عربيةال اللغة أقساـ

 .كالطريقة االتصالية كالبصرية السمعية ىي الطريقة اؼبستخدمة كالطريقة
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 كللسياحة، كللتجارة، للحج، العربية اللغة مثل تعليم اػباصة، لألغراض العربية اللغة تعليم (ك 

 ىذا من الرئيس العرب، كاؽبدؼ بالد ُب املُتالع كللعماؿ اإلندكنيسيُت كللصناعة،

 32أعماؽبم. ؾباؿ ُب وبتاجوف إليها الىت اللغوية باؼبهارات تزكيد الدارسُت التعليم

  تعلم رغبة -ب 

 رغبة التعلم تعريف .1

كاصطالحا التعلم ىو ؿباكلة لتغيَت 33التعلم لغة ىو عملية تتسم بالتغيَت الشخص.

 أف كيتاكر أ جيمس عرب ك .34ؿ التفكَت كاػبربة كالتدريبالسلوؾ ُب إقناع االحتياجات من خال

 35.اػبربة أك التدريب خالؿ من تتغت   أك السلوؾ تظهر أينما العملية من التعلم

الرغبة ىي مصدر من  36رغبة لغة ىي ميل القلب الرافعة على شيئ العافة ك اإلرادة.

 العالية أك رغبة كبَتة على شيء.الرغبة لغة اؼبيل ك اإلثارة  37رغب يرغب رغبة أراده ك أحبو.
يبكن أف تعرؼ الرغبة كما اؼبيل إٔب االىتماـ كالعمل على شخص أك نشاط أك الوضع الذم 38

 39هبعل اؽبدؼ من الرغية مع السركر.

                                                           
 يـوال دبناسبة ُب إندكنيسيا العربية اللغة تعليم ذبربة حوؿ الدكلية الندكة قدمت ُب مقالة )عليو كما مالو( إندكنيسيا ُب اللغة العربية تعليم مصطفى، بابكر اهلل قريب 32  

 .ـ 2111 ديسمرب  18-16 :ماالنق العربية، للغة العاؼبي
33

 Fathurrohman & Sulistyorini. Belajar dan Pembelajaran. (Yogyakarta : Teras. 2012) hal. 9 
34

 Anissatul mufarokhah. Strategi Belajar  Mengajar. (Yogyakarta : Teras. 2009) Hal 13 
35

 Syaiful Bahri Djamarah.  Psikologi Belajar. (Jakarta: Rineka Cipta. 2008) hal. 12-13 
36

  Tim Penyusun Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. H. 583 
٣7

 4١6هعلىف. لبهىس الونجد في اللغة و األعالم. بيروت : دار الوشرق. ص.  لىيس  
38

  Muhibbin Syah.  Psikologi Pendidikan. Hal. 133  
39

  Abdur Rahman Sholeh dan Muhbib Abdul Wahab. psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif 

Islam. (Jakarta : Prenada Media. 2005) Hal. 262 
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الرغبة ىي ما هبب أف يطبق اغبقيقية ألف الرغبة اجملردة. اعبهود ُب سبييز الرغبة يطلب ُب 

اكتساهبا أك  غبة الكبَتة على شيء كلكن ٓب تقم اعبهد لوصوؽبا أكاإلسالـ. اذا كاف علينا الر 

 41ملكها فاهنا بال فائدة.

 الرغبة مثل: العاطفة ك رغبة التعلم ىي سيكولوجية الشخص الذم يظهر بعض األعراض،

ك إحساس ؿبب أف هبعل عملية تغيَت السلوؾ من أنشطة متنوعة اليت تشمل البحث عن اؼبعرفة 

ك مشاركة  رغبة التعلم ىي االنتباه ك اؼبيل كاىتماـ الطالب على التعلم يظهره حبماسةكاػبربة. إذا 

 41ك ناشط ُب التعلم 

 .تشتمل الرغبة على عناصر، اإلدراؾ كالعاطفة كاإلرادة

 :منها تؤثر على تعلم الطالب، التيالعوامل 

 العوامل اليت تنشأ من داخل الطالب، ىي: (1

 ة(العوامل جسمانية )الفسيولوجي 

 مواقف  الدافع ك االىتماـ ك وىبة ك الرغبة كاؼب ذكاء كال العوامل النفسية تشتمل من

 الطالب

 العوامل اليت تنشأ من خارج الطالب، ىي: (2

 األسرة العوامل 

 العوامل اؼبدرسة 

                                                           
40

 Abdur Rahman Sholeh dan Muhbib Abdul Wahab. 2005. psikologi Suatu Pengantar Dalam 

Perspektif Islam. Hal. 272 
41

  Fathurrohman & Sulistyorini. Belajar dan Pembelajaran... hal. 174 
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 42اجملتمع البيئة 

 أقسام الرغبة .2

 تنقسم الرغبة إٔب عدة أنواع، كىي:

الرغبة البدائية كالرغبة الثقافية. الرغبة البدائية ىي  استنادا إٔب اغبدكث، تنقسم الرغبة على .أ 

الرغبة اليت تنشأ الحتياجات البيولوجية أك أنسجة اعبسم مثل اغباجة إٔب الغذاء. الرغبة 

الثقافية أك الرغبة االجتماعية ىي ظهر الرغبة بأهنا عملية التعليم، كىذه الرغبة ال تتعلق 

التعليم، كتتوفر للناس خربة أف اجملتمع أك البيئة سيكوف مباشرا إٔب أنفسنا، مثل الرغبة ُب 

أشرؼ من اؼبتعلمُت كالتعليم العإب حىت أف يتسبب رغبة الشخص للتعليم كالتفوؽ لكي 

 وبصل جائزة من البيئة.

استنادا علي االذباه، تنقسم الرغبة أب الرغبة اعبوىرية كاػبارجي. الرغبة اعبوىرية ىي  .ب 

 رتباطا مباشرا بنشاط ذاتو، كىذا ىوالرغبة أكثر األصلي أك األساسية.الرغبة اليت ترتبط ا

كشخص الذل يتعلم ألنو وبب القراءة ليس من حصوؿ االىتماـ. الرغبة اػبارجي ىي 

الرغبة اؼبرتبطة مع اؽبدؼ النهائي من ىذا العمل، إذا وبصل اؽبدؼ يبكن أف ىبتفي 

 بعده ينقص الرغبة ُب التعلم.الرغبة. كشخص يتعلم اف يكوف رتبة الفصل، ٍب 

الرغبة اؼبعلنة ك الرغبة الظاىرة ك  استنادا إٔب طريقة نطقها، تنقسم الرغبة إٔب أربعة أشياء : .ج 

 43الرغبة التجربة ك الرغبة اعبردة.

                                                           
42

  Fathurrohman & Sulistyorini. Belajar dan Pembelajaran. ..hal. 122-134 
43

  Abdur Rahman Sholeh dan Muhbib Abdul Wahab. psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif 

Islam. Hal 265-268 
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 تعلمالغرض و أىمية الرغبة في  .3

 : ىي الرغبة غرض اما األشياء. يبلغ ىو الغرض

 .اؼبعُت اؽبدؼ كبلوغ نيل اغباصل حىت األشياء للعم اإلرادة تظهر لكى الطالب ليحرؾ (أ 

 .التعليم ىدؼ ليبلغ الطالب فعالية مواجهة  (ب 

 44ؿبافظة ك إسناد فعالية الطالب ُب التعلم ليبلغ اؽبدؼ. (ج 

َب  إقبازىم لَتتفع تظهر اإلرادة لكى تالميذىم ليحرؾ ىو الرغبة غرض لألستاذ،

 حاؿ كل على .الدراسى اؼبنهاج َب كتثبيت أملهم الًتبية حبسب َب اغباصل يناؿ حىت التعلم

 أف عليهم تالميذىم، كجب على وبث من كل كلذلك .الرغبة َب الـز ىو صراحة الغرض

 45.كشخصية تالميذىم كاغباجات اغبياة خلفية كيفهم يعرؼ

تأثَت الرغبة على التعلم كبَت ألف الرغبة الطالب العامل الرئيسي الذم وبدد درجة 

ال تتوافق مع رغبة الطالب، فلن يتعلم بأفضل الطريقة  إذا مادة الدرسمشاركة الطالب. 

يتعلمو جدا. ك  كعكسو إذا يرغب الطالب ُب مادة الدرس ألنو ال يوجد االىتماـ لو. اؼبمكنة

 46وبفظ مادة الدرس بسرعة. ك ستجرل عملية التعلم بسالسة عندما تكوف الرغبة.

 التعلم لرغبة المؤثرة العوامل .4

تعرؼ على مؤشرات رغبة تعلم الطالب الكبَتة بعملية التعلم ُب الفصل كُب يبكن ال

 47اؼبنزؿ.

                                                           
44

  Dimyati  & Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran. (Jakarta: PT. Rineka cipta. 1998) hal. 81 
45

  M. Ngalim Purwanto. Psikologi pendidikan. hal. 73- -83  
46

  Fathurrohman & Sulistyorini. Belajar dan Pembelajaran...Hal. 174 
47

 Slameto. Belajar dan factor-faktor yang mempengaruhinya. {Jakarta: rineka cipta. 1991}. Hal 187 
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 الشعور بالسعادة (أ 

 االنتباه ُب التعلم  (ب 

 مواد تعليمية كمواقف اؼبعلم االىتماـ (ج 

 فوائد ككظائف مواد تعليمية (د 

كثَت جدا من العوامل اليت سبكن أف تؤثر الرغبة  ُب شيء، كاليت تصنف إٔب قسمُت، 

 نبا:

 كالشخصية. العوامل اليت تأٌب من داخل الشخص اؼبعٍت، مثل: العمر كاعبنس كاػبربة كالقدرة (أ 

 العوامل اليت تأٌب من اػبارج، ىو بيئة األسرة كالبيئة اؼبدرسية كاجملتمع. (ب 

 :ىي الطالب رغبة ربريك ُب الطريقة ككانت

 تقدـ التعليم جهة نم .ايضا اآلمل كينبت اإلرادة ينبت ك الرغبة يبلغ النجاح: أآلمل (أ 

 سيقول اآلمل .اآلمل أب كيغَت اإلرادة أب اإلرادة، الرغبة سيغَت العقوبة اك اؽبدية

 .َب التعّلم اؽبمة

 َب تقول رغبتهم اف الطالب إرادة ك قدرهتم الطالب تستخدـ: الطالب إستطاعة (ب 

 .التعلم

 اغبالة نية كاعبسما اغبالة نبا القسمُت من تنقسم الطالب حالة: الطالب حالة  (ج 

 َب اك الغضب َب اك مريضة إف كانت .التعلم رغبة الطالب حالة كتؤثر .الركحانية

الفرح  َب اك الشبع َب اك الصحة َب الطالب اذا .َب التعلم الطالب فيؤذل اعبوع

 .التعلم َب الطالب فيسهل
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 ئنىادئ كمطم ك الصحة َب اؼبدرسة بيئة ك اآلمنة بيئة حبالة: الطالب بيئة حالة (د 

 .التعلم َب الطالب فيقول

 ييئة يعٌت التعليم ك التعلم َب الدنامي العوامل: التعليم ك التعلم َب الدنامي العوامل (ق 

 كاجملّلة ىم اعبربدة الطالب ثقافة بيئة اما .اؼبخالطة ك ك اؼبسكن العآب ىم ,الطالب

 .التعلم َب الطالب البيئة رغبة كربرؾ .كالفلم كالتلفزيوف الراديو ك

 احد ىو التعلم عن حب التالميذ يعلم .لتالميذه حسنة اسوة ىو األستاذ: األستاذ (ك 

 .للتالميذ األستاذ كظائف من

 العربية اللغةتعليم  -ج 

 يتقبل أف إال ول ليس الذم تلقياؼب تعّلماؼب إٔب عّلماؼب من علوماتاؼب نقل وب يقصد تعليم أف

 قويبة بطريقة الطالب افىأذ إٔب عرفةكاؼب عّلماؼب إيصاؿ وى العربية اللغة تعليم 48.عّلماؼب ويلقي ما

 كإف 49.اغبصوؿ سبيل ُب اعبهد الوقت تعّلماؼب عّلماؼب من لكل توفر اليت االقتصادية طريقة يىك 

 األكٔب ولغت َتغ لغة استخداـ على قادرا الفرد يكوف أف ٍتيع أجنبية لغة كتعليم العربية اللغة تعليم

 يستمع عندما اىرموز  فهم على قادرا أم األـ، اللغة عليها يطلق ماك أك صغره ُب تعّلمها الىت

 اللغوية عناصر فيها العربية اللغة تعليم أفّ  51.ككتابة كقراءة كالما ارستهافب من تكنافبك  عليها،

 فهي مهارات أربع على تتكوف العربية اللغة تعليم ُب ككاف. كالتناكيب كالدفردات، األصوات، يىك 

                                                           
 59ص.  (2111الدعارؼ، دار : القاىرة( ،التدريس كطرؽ التنبية العزيز، عبد صاّب  48

 12 .ص ،) 1983 الدعارؼ، دار : القاىرة( ،العريب اللغة تعليم ُب التوجيو لىسليماف،ع ؿبمد    49
. كالثقافة كالعلـو للتنبية الدنظمة اإلسالمية مشورات : الرباط( ،هبا الناطقتُ  لغت   العربية اللغة تدريس طرائق طعيمة، أضبد كرشدم الناقة كامل ؿبمد 51

  19. ص ،)2113
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 فهي العربية اللغة تعليم إذاف .الكتابة كمهارة القراءة، كمهارة الكالـ، كمهارة ع،اإلستما  مهارة

 .اللغوية كعناصر مهارات أربع على تتكوف اليت العربية ادةاؼب تعليم

 طريقة تعليم اللغة العربية .1

الطريقة ُب اصطالح الًتبية ىو ؾبموع األنشطة كاإلجراءات اليت يقـو هبا اؼبدرس، 

   51علي ما بتعلمو التالميذ. تبدك آثارىا

 جهد كبأيسر  قليل، كقت َب اؼبقصورة، الغاية إٔب تؤدل الىت ىي الناجحة الطريقة

اإلهباىب،  العمل على كربفزىم كميوؽبم، الطالب اىتماـ تثَت الىت كىي الطالب، أك يبذلو اؼبعلم

 52الدرس. َب الفعالة كاؼبشاركة الذاتى، كالنشاط

س اللغة األجنبية كثَتة متعددة كليس منها ما ىي مثلي كمناسبة إذا كانت طرائق تدري

لكل اؼبواقف التعليمية، فمعٌت ذلك أنو ينبغي على معلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا أال يتقيد 

 بطريقة معينة دكف غَتىا، كإمبا ينتقي منها ما يناسب اؼبوقف التعليمي الذم هبد نفسو فيو.

 ف يلجأ إليها اؼبعلم كىو ىبتار طريقة التدريس اؼبناسبة، كىي:كىناؾ عدة أسس يبكن أ

 اجملتمع الذم تدرس فيو العربية كلغة ثانية. (أ 

 أىداؼ تدريس العربية كلغة ثانية.  (ب 

 مستول الدارسُت كخصائصهم. (ج 

 اللغة القومية للدارسُت. (د 

                                                           
  132 تدريس اللغة العربيةاذباىات حديثة ُب   51

54
 34.........ص.طعيمة أضبد رشدم  
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 إمكانيات تعليم اللغة. (ق 

 53إْب.مستول اللغة العربية اؼبراد تعليمها، فصحى، عامية...  (ك 

طريقة التدريس دبفهومها الواسع تعٌت ؾبموعة األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم 

اجملاؿ اػبارجي للمتعلم من أجل ربقيق أىداؼ تربوية معينة كَب ىذا الضوء فإنو أكثر من 

ؾبرد كسيلة لتوصيل اؼبعرفة. ك ُب إج ا رءاهتا إهنا مفهـو أبعد من ؾبرد إج ا رءات 

ك  Procedureا اؼبعلم ُب الفصل. ك أطلقت عليها ُب اللغة اإلقبليزية اسم تدريسية يقـو هب

 ال ك 54اؼبنشود. الًتبوم اؽبدؼ ربقق ُب هبا يستعاف تعٍت الطريقة بو اػبطة الشاملة اليت

 لذلك .لو اؼبهمة العناصر إحدل أيضا ك الًتبية ؾباؿ ُب مركزا مهما ربتل الطريقة أف شك

 بالطرؽ الىتماىم ذبسيدا ؽبا كثَتة كتب تأليف إٔب حديثا ك اقديب علماء الًتبية ذىب

اللغات  تعليم طرائق أىم كمن .للتدريس متنوعة طرؽ اعبهد ىذا من كتتولد .الًتبوية

   55:يلي ما األجنبية

 كالًتصبة القواعد طريقة (أ 

كهتدؼ ىذه الطريقة إٔب تدريب الطالب على استخ ا رج اؼبعٌت من النصوص 

 الطريقة ىذه 56ك عن طريق ترصبة ىذه النصوص إٔب لغتو القومية.األجنبية ك ذل

 ك تقليدية لغوية بأشكاؿ التعبَت ك قواعد اللغة فهم ك حفظ حد عند بأىدافها تقف

 لغتو من الًتصبة َب اؼبنظم التدريب عن طريق بدقة اللغة كتابة على الطالب تدريب
                                                           

 نفس اؼبراجع  53

 21 .ص 1897 أـ القرل جامعة ,األكؿ اعبزء ,أخرل بلغات للناطقُت العربية اللغة تعليم ُب اؼبرجع ,طعيمة أضبد رشدم 54
 36نفس اؼبراجع ص.   55
 7 .ص (,القاىرة ,مكتبة كىبة) ,لألجانب العربية اللغة تعليم ُب اؼبرجع ,الشيخ الرؤؤؼ عبد ؿبمد .د ك يونس علي فتحي 56
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 من اؼبعٌت استخالص على تدريبو حد عند أيضا بأىدافها تقف كما اؼبتعلمة اللغة إٔب

 57يقرأ. ؼبا األدبية الدالالت تقدير على ك الوطنية إٔب لغتو بًتصبتها األجنبية النصوص

 .اؼبباشرة الطريقة (ب 

تعلموه  ما تعميم على الطالب تشجيع خالؿ من ك اؼبمارسة خالؿ من تعلم

بطريقة  يعلم ةالطريق ىذه َب النحو أف أم االستنباط ك االستدالؿ عمليات بواسطة

 اغبديث ك أثناء َب استخدامو فيها يظهر اليت اؼبواقف َب ر ا ؿبصو يظل ك ظيفية ك

 اؼبتقدمة فإف اؼبراحل َب تنظيما أكثر شكال لتأخذ القواعد تدريس عملية تتقدـ عندما

  58اللغة األجنبية. ُب فيو اؼبستخدمة اؼبصطلحات استخداـ طريق عن يدرس النحو

 الًتصبة ك النحو القواعد طريقة لعيوب طبيعي فعل كرد ةالطريق ىذه ظهرت

فجاءت  التعليم، َب مباشرة غَت طريقة تتبع أل كسيط، لغة استعماؿ على الىت تعتمد

األجنبية  اللغة طريق عن األجنبية اللغة كتعلم الوساطة ىذه تلغى لكي اؼبباشرة الطريقة

أخرل  لغة أـ األـ طالبال لغة كانت سواء كسيط بلغة االستعانة دكف نفسها

 59هبيدىا.

 القراءة الطريقة (ج 

 كعدـ كالكتابة، القراءة مهارتى َب اؼبباشرة الدارسُت بالطريقة مستول ضعف

اتقاف   بعضها اتقاف دكف مهارات عدة تعليم َب كتشتيتها التعليمية العملية انضباط

                                                           
 7.ص ,........ ,الناقة كمل ؿبمود .د  57

5٩
 7ص ........العربية اللغة تعليم ,الناقة كمل ؿبمود 

59
 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Penerbit Misykat, 2004), hlm. 

35 
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إٔب  الثينياتالث كيست( َب االقبليزم )مايكاؿ منهم ك الًتبويُت ببعض حدا كافيا،

القراءة،  مهارة كىي رأيو، َب نفعا اؼبهارات أكثر كلتكن كاحدة، مهارة على االقتصار

 61اؼبقركء. فهم على الدرسُت كتدريب الصامتة، لذات كبا

 اؼبعرفية الطريقة (د 

 اؼبعرفية، النظرية :النظرية منها مصطلحات، عدة النظرية ىذه خبصوص تًتد

 الرموز كحل الفهم بنظرية البعض كيًتصبها .اللغوية الرموز لتعلم اؼبعرفية كمنها النظرية

 َب النظرية ىذه َب التفكَت بدأ كلقد .العادات لتكوين اؼبعرُب اؼبدخل اللغوية كمنها

 السمعية للطريقة كجو الذل اعبديد النقد أكؽبما :ألمرين فعل كرد منتصف الستينات

 التحويلى النحو ؾباؿ َب ةخاص لغوية دراسات من ماستجد كثانيهما .الشفوية

 61اؼبعرَب. النفس علم ؾباؿ َب خاصة نفسية دراسات كمن التوليدم

 وسائل التعليمية .2

مستطاع الذم يبّلغ الرسالة   ك يرتقي الفكر  شيءمن أجل التعليم, الوسائل ىي 

ُب   (Supomo)كالشعور كالرغبة حىّت يزيد عملية  التعليم عند الطالب.  كما قاؿ سوفومو 

إّف كسائل التعليم زبتلُط بُت اػبردكات كالربؾبيات. بعبارة أخرل, أهنا ( Rosyidi)رشيدم 

 62اػبردكات اليت يشتمل بالربؾبيات.

                                                           
 51. ص ،( 1962 اؼبعارؼ، دار :القاىرة) العربية اللغة ؼبدرس الفٌت اؼبوجو التدريس طرؽ َب إبراىيم، العليم عبد 61
 139طعيمة. نفس اؼبراجع ص.  61

62
 Abdul Wahab Rosyidi,  Media Pembelajaran Bahasa Arab , (Malang : UIN Maliki Press, 2009) h. 26 
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يرل نايف ؿبمود معركؼ أف الوسائل التعليمية ىي ما يلجأ إليو اؼبدرس من 

تعليمية ألف  أدكات كأجهزة كمواد لتسهيل عملية التعّلم كالتعليم كربسينها كتعزيزىا. كىي

 63اؼبعلم يستخدمها ُب عملو، كىي تعّلمية ألف التلميذ يتعّلم بواسطتها.

 االذباىات اغبديثة ضوء َب الربنامج عناصر من عنصر ىى التعليمية كالوسائل

 التعليم التفكَت األزمة ؼبواصلة كاألساليب كالقيم كاؼبهارات العادات تكوين على يساعد

 اؼبعلم يستخدمو ما كل التعليمة بأهنا الوسائل تعريف كيبكن .املةالش التنمية َب كاؼبشاركة

 رت ا اػبب من اؼبرجوة ربقيق األىداؼ على بالتعيُت التعليمية اؼبواقف َب التعليم اك

 64فعالية. كأكثر كأكضح أيسر ربقيق اتصاؿ على يساعد أف شانو كمن اؼبقدمة، التعليمية

 فوائد الوسائل التعليمية -أ 

كسائل التعليمية اؼبختارة دؼ لتنمية كفاءة التالميذ، كيرجى أف إف استعماؿ 

تسهلهم عند تعليم كتسهل اؼبعلم َب توضيح الدرس، ك قاؿ عثمن بشَت الدين يستفيد 

 65:استخداـ الوسيلة للتعليم فيما يلى 4

تساعد الوسائل التعليمية على عالج اختالؼ الطالب خلفي اـ ك خرب اـ، ألف جاء  (1

 .يتو نفسو كـبتلفة بغَته، ككذلك زبتلف خربتو باألخرالطالب خبلف

                                                           
 243) ص.  1985، ) بَتكت: دار النفائس، طرائق تدريسهاخصائص العربية ك نايف ؿبمود معركؼ،  63 

 http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue_arabe/p19.htmُب  العربية اللغة تعليم َب حديثة اؼبرسى،اذباىات كجيو 26  64
 3( ،ص. 2114، )الرياض، مكتبة الرشد, كسائل كتكنولوجيا التعليمأضبد سآب،  65
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تساعد الوسائل التعليمية ُب التغلب على صعوبة تعلم موضوعات معينة، األ أكسع  (2

من الفصل أك عكسو حىت يبكن للوسائل التعليمية أف تسهم ُب نقل بعض اػبربات 

 .إٔب حجرات الدراسة

تالميذ أل تركزىا. يبكن أف يوجو تساعد الوسائل التعليمية على توّحد مشاىدة ال (3

مشاىدة التالميذ إٔب اؼبادة اؼبهمة اؼبختارة من اؼبواد التعليمية اؼبوجودة لتحقيق 

 .األىداؼ اؼبقصودة

تساعد الوسائل التعليمية على زيادة الثركة اللغوية للتلميذ ك يشجع كزيادة دافعة  (4

الوسائل التعليمية ُب توفَت كقت  التالميذ إٕب التعلم كاؼبشاركة كاالنتباه ككذلك تساعد

 كجهد اؼبعلم.

تساعد الوسائل التعليمية عن اػبربات اغبقيقة إٕب اػبربات اجملردة. إذا سأؿ التلميذ  (5

معلما عن الشيئ اردة فعليو أف يستخدـ الوسائل التعليمية كذلك للكشف الصورة 

 . اغبقيقة بدال من إجابة اؼبعلم على السؤاؿ بطريقة لفظية

عن أنبية ىذه الوسائل التعليمية اؼبختلفة، فهي متعددة كـبتلفة أيضان، كمن  أّما

 66أنبها ما يلي:

تقلل من اعبهد اؼببذكؿ من قبل الطالب كاألستاذ، كما أهنا زبتصر كثَتان من  .1

 الوقت.

                                                           
 .. بتصّرؼ28-3-9211"، شبكة جامعة بابل، اطّلع عليو بتاريخ الوسائل التعليمية، "لبياٌبحسُت عبيد جرب ا66 
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تتجاكز اللفظية كمشاكلها كعيوهبا؛ ألهنا تسهل عملية التعليم كتبادؿ اؼبعلومات   .2

 اذه. بُت الطالب كأست

تنقل اؼبعرفة كاؼبعلومة بشكل أكضح؛ ألهنا توضح صبيع اعبوانب اؼببهمة كغَت  .3

 الواضحة من خالؿ إثباهتا لعملية اإلدراؾ.

 ذبذب اىتماـ الكثَت من الطالب، كما أهنا تطّور كتنمي دقة اؼبالحظة لديهم.  .4

تيعاب تقـو بتثبيت اؼبعلومة كبالتإب تطّور قدرة الطالب على على اغبفظ كاالس .5

 بشكل أسرع كأفضل. 

ذبعل الطالب مستمران ُب التفكَت كالبحث عن اؼبعلومات بطريقة أفضل كأكسع، فبا  .6

 هبعلو قادران على تقييم معلوماتو من خالؿ مقدار اؼبعلومات اليت استوعبها. 

تبُّت للطالب الفركؽ الفردية اؼبوجودة بينهم ُب صبيع اجملاالت كربديدان اللغوية،   .7

 الشفوم مثالن.  كالتعبَت

تعمل على جعل الطالب وبصل على اؼبعلومة بالشكل الصحيح كبلفظها كدلوؽبا  .8

 العلمي. 

كما أهنا تعطي للطالب الكثَت من الفرص اؼبتمثلة ُب ربقيق األىداؼ التعليمية  .9

 إضافةن إٔب اؼبتعة كالتسلية. 

ده هبا بطرؽ تثبت اؼبعلومة ُب ذىن الطالب ألطوؿ فًتة زمنية فبكنة؛ ألهنا تزك  .11

 ـبتلفة.
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إضافةن إٔب أهنا ذبعلو يتعلم العديد من اؼبهارات كبأساليب ـبتلفة، سواء إف    .11

 كانت تتعلق برغباتو كاذباىاتو أك بذكقو كسلوكو

 تنقسم الوسائل اؼبعينة إٕب: -ب 

 كسائل لغوية  (1

اللغة من أىم للوسائل اليضاح الغامض من اؼبعاين كألفكار، كتظهر اغباجة اليها 

اليضاح عند التمثيل كالتشبية كاؼبوازنة كالوصف كالشرح كالقصص الذبد ُب ُب ا

  67ذلك كلو ما يوضح اؼبعاين كيبثلها كهبسمها.

 كسائل حسية (2

فوائدىا : الوسائل اغبسية الشك أكضح كأقول كأبقى أثرا من الوسائل اللغوية، 

 السيما من الناشئُت، مع أنبية الوسائل اللغوية كما ذكرنا.

 ا: تشمل الوسائل اغبسية :انواعه-ج 

 ذكات األشياء اؼبراد درسها (1

 النماذج اغبسية ؽبا (2

 الصور الشمسية، كمنها: اؼبصورات اعبغرافية (3

 القاموس السحرل (4

 الرسـو (5

 السينما (6
                                                           

 119 -118(. ص 1119، )القاىرة: دار اؼبعارؼ، التوجيو ُب تدريس اللغة العربيةؿبمود علي ظباف،  67 
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 الفوتوغراؼ (7

 جهاز التسجيل (8

 السبورة (9

 الرحالت اؼبدرسية (11

 معرض كمتخف اؼبدرسة (11

بعضها ُب  كقد أصبح من اؼبمكن استخداـ ىذه الوسائل كلها أك 

، كالتعبَت الشفهى  كثَت من مواد الدراسية، السيما التاريخ، اعبغرافيا، كالعلـو

 68كالقراءة، كقواعد اللغة.

 كتنقسم الوسائل إٔب ثالثة أقساـ :

 الوسيلة البصرية  (أ 

تعد الوسيلة التعليمية البصرية من أكثر الوسائل التعليمية انتشاران كتوافران ُب البيئة 

لية، كمن السهل على اؼبعلم اغبصوؿ عليها كإنتاجها، كتعتمد الوسائل اؼبدرسية كاحمل

البصرية على حاسة البصر لدل اؼبتعلم ُب إكسابو كثَتان من اػبربات التعليمية اليت تؤدم 

إٔب تعديل سلوكو، كعن طريق ىذه الوسائل تنتقل الرسائل من اؼبرسل إٔب اؼبستقبل ُب 

ؾبموعة من األدكات ك الطرؽ الىت تستغل حاسة البصر مواقف االتصاؿ التعليمي، ك تضم 

ك تعتمد عليها، ك تشتمل ىذه اجملموعة الصور الفتوغرافيا، ك الصور اؼبتحركة الصامتة، ك 

صور األفالـ، ك الشرائح  بأنواعها اؼبختلفة، ك الرسـو التوضيحية ك الرسـو اؼبتحركة،ك 
                                                           

 121-121، .....................ص التوجيو ُب تدريس اللغة العربيةؿبمود علي ظباف،  68
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ؾبلة حائط  -مغناطيسية –ية ك اللوحات: كبرية اؼبواد التعليمية اؼبطبوعة كالسبورة الطباشَت 

 ك النماذج، كاػبرائط.

 السبورات كاللوحات (1

 الرسـو (2

 الصور الثابتة (3

 الوسيلة السمعية (ب 

التعليمية السمعية علي حاسة السمع لدم اؼبتعلم, ُب إكسابو كثَتان  الوسيلةتعتمد 

طريقها الرسائل من  من اػبربات اليت تؤدم إٕب تعديل سلوكو . كىذه الوسيلة تنتقل عن

 اؼبرسل إٕب اؼبستقبل ُب مواقف اإلتصاؿ التعليمي . 

 كفيما يلي يتم إلقاء الضوء علي بعض الوسائل التعليمية السمعية كىي:

 أؽباتف )التليفوف( (1

 اإلذاعة اؼبسموعة من خالؿ الراديو (2

 ـبتربات اللغة (3

 التسجيالت الصوتية (4

 البصرية  السمعية (ج 
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تعتمد أساسا على حاسيت البصر ك السمع، كسبثيل  كتضم ؾبموعة اؼبواد الىت

الصور اؼبتحركة الناطقة، ك ىي تتضمن التلفزيوف ك األفالـ ك التسجيالت الصوتية 

  69اؼبصاحبة الشرائح ك االسطوانات أك الصور.

 تقييم اللغة العربية .3

 هبا مالىت كبك العملية فهو التعليمية، العملية مقومات من أساسيا مقوما تقوًن يعترب

 قيمة على هبا كبكم إنو عملية بل .ننشدىا الىت الًتبوية األىداؼ ربقيق َب قباحنا مدل على

 مدل قياس ىى الرئيسية اؼبعلم مسؤكليات ككاجبات إحدل فإف كذلك .ذاهتا األىداؼ ىذه

 كاؼبها كاالذباىات اؼبعارؼ كاكتسبوا تعلموا مدل إٔب أل أك التعليمية لألىداؼ الطالب ربقيق

  .الربنامج تضمنها الىت رت ا

 فيهم الدكافع كينمى رد ا األؼ ألداء كمعزز يستخدـ التقوًن فإف أخرل ناحية كمن

 كمدل اؼبنشودة كبو األىداؼ تقدمو مدل معرفة إٔب وبتاج فالطالب كالعمل، اعبهد من ؼبزيد

 ربقيق على الطالب مساعدة التدريس، كَب َب قباحو مدل معرفة إٔب وبتاج كاؼبعلم تعلمو

 الوسيلة ىو فالتقوًن .كىكذا للمعهد إدارتو مدل قباح معرفة إٔب وبتاج اؼبعهد كمدير أىدافهم،

 .كاؼبدير كاؼبعلم من الطالب لكل اؼبعلومات ىذه تقدًن كبو

 كتقوًن كتقوًن احملتول، اؽبدؼ، تقوًن :مثل كثَتة ؾباالت إٔب التقوًن ؾباالت تعددت

 اؼبالحظة :مثل أنواع عديدة إٔب التقوًن كسائل كتنوعت .َتىاكغ الطالب كتقوًن اؼبعلم،

                                                           
 37(، ص. 1997، )القاىرة: دار النهضة العربية، الوسائل التعليمية ك اؼبنهج أضبد خَتل ؿبمد كاظم ك جابر عبد اغبميد جابر،  69
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 الطالب، إنتاج رسة ا كدكاؼبناقشة،  بأنواعها، رت ا كاالختبا اليومي، كالتسجيل الدقيقة،

 71كاإلستفتاءكغَتىا. الطالب، رت ا كمذؾ النشاط، كسجل

 أنواع االختبارات اللغوية:

 اختبارات مهارة االستماع: (أ 

 ألصواتاختبار سبييز ا (1

 (Body movement testاختبار اغبركة اعبسمية ) (2

 (Drawing Testاختبارات الرسم )  (3

 (Picture testاختبار الصور )  (4

 (Conversation type testاختبار احملادثة )  (5

 71(Passage comprehensionفهم القطع ) (6

 اختبارات مهارة الكالـ: (ب 

 (:Pronunciation testاختبار النطق ) (أ 

الختبار إٔب قياس قدرة الطالب على نطق األصوات العربية نطقا كيهدؼ ىذا ا

سليما. كيتم ذلك من خالؿ عدة أساليب منها: أف يشرح اؼبدرس موقفا ٍب يطلب 

من التلميذ إعادة الشرح، أك أف يطلب من التلميذ قراءة نص أك حوار تعلمو بصوت 

 مسموع.

                                                           
 61 ص، ،) 1893 مصر، مكتبة :القاىرة( ،آثارىا كتقوًن كتنظيماهتا أساسها اؼبناىج ،إبراىيم فؤدم اللطيف عبد 71
 ـ1989إيسيسكو، الرباط، -ربية لغَت الناطقُت هبا: مناىجو كأساليبو، منشورات اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافةتعليم اللغة العرشدم أضبد طعيمة،   71
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 (:Visual Cuesاؼبنبهات اؼبرئية )  (ب 

لتالميذ ساعة كبَتة كيطلب منهم ربديد الوقت الذل تشَت إليو كأف تعرض على ا

 الساعة. أك تكتب بعض األرقاـ كيطلب من التالميذ قراءهتا بصوت عاؿ.

 (:Interviewاؼبقابلة الشخصية ) (ج 

كأف هبرل اؼبعلم اؼبقابلة مع أحد التالميذ كيسألو عن أسئلة يرد عليها، أك يعطيو 

 معلومات يعلق عليها.

 ت مهارة القراءة:اختبارا  (ج 

 (:Word Recognationالتعرؼ على اؼبفردات ) (أ 

 زبمُت اؼبعٌت:   (ب 

 التعرؼ على العناصر اؼبفتاحية: (ج 

كأف تعرض على التلميذ بعض اعبمل كيطلب منو كضع خط ربت اؼببتدأ أك اػبرب أك 

 العناصر األخرل من اعبمل.

 التعرؼ على الضمائر كاألظباء اليت تعود عليها: (د 

ى التلميذ بعض اعبمل كيطلب منو إهباد األظباء اليت تعود إليها كأف تعرض عل

 الضمائر اليت ربتها خط.

 (:Skimmingالقشط ) (ق 

 كأف تعرض على التلميذ فقرة من النص اؼبقركء ٍب يطلب منو استخراج النقاط اؼبهمة.

 فهم القطعة: (ك 
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أسئلة  كأف تعرض على التلميذ فقرة من النص اؼبقركء ٍب تعرض عليو بعد ذلك عدة

 72يبكن أف هبد اإلجابة عليها ُب الفقرة.

 اختبارات مهارة الكتابة (د 

 (:Copying testاختبار النسخ ) (أ 

فيعرض على التلميذ قطعة من النص اؼبكتوب أك فقرة معينة منو ٍب يطلب منو نسخ 

 القطعة أك الفقرة خبط يده.

 (:Spelling testاختبارات اؽبجاء ) (ب 

الكلمات أك العبارات ٍب يطلب من التالميذ أف  ُب ىذا االختبار يقرأ اؼبدرس

 يكتبوىا.

 اختبار بناء اعبملة: (ج 

كُب ىذا االختبار يطلب من التلميذ بناء صبلة من عدة أجزاء مثل الفعل، كالفاعل، 

 كالضمَت، كالصفة، كالظرؼ.

 اختبار ربط اعبمل: (د 

اعبمل ُب ىذا االختبار يعطى التلميذ صبلتُت أك أكثر ٍب يطلب منو ربط ىذه 

 مستخدما حركؼ العطف كاألظباء اؼبوصولة.

 (:Controlled compositionالتعبيَت التحريرم اؼبقيد ) (ق 

                                                           
74

 ٩٣7 - ٩4١ص. نفس الوراجع .....  
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ُب ىذا االختبار يطلب من التلميذ أف يكتب حوارنا أك فقرات كاملة كفقا إلرشادات 

 أك تعليمات ؿبددة، مثل: استخداـ مفردات معينة، أك تراكيب معينة.

 (Guided compositionو )التعبيَت التحريرم اؼبوج (ك 

ُب ىذا االختبار يطلب من التلميذ كتابة النصوص كفقا لألشكاؿ احملددة مثل: 

 اغبوار، أك اؼبذكرات، أك اػبطابات الشخصية، أك خطابات الطلب.

 (:Free compositionالتعبَت التحريرم اغبر ) (ز 

مو. كاؼبدرس ُب ُب ىذا االختبار يطلب من التلميذ كتابة حوؿ أم موضوع يثَت أىتما

ىذا النوع من االختبارات يقدـ التوجيو للتلميذ أثناء االختيار للتعبَت عن نفسو كليس 

 73كبو ما سوؼ يكتبو.

 مشكالت تعليم اللغة العربية  -د 

تعلم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ال زبلو من اؼبشكالت كسائر اللغات األجنبية، ك من ىم 

س الناطق بغَت العربية عند تعلمو للغة العربية انو يتأثر بلغتو االـ كينقل اؼبشكالت اليت تواجو الدار 

بعض اعبوانب اللغوية إب اللغة العربية فمثال وباكؿ اف ينقل أصوات ك غبجات لغتو االـ أك وباكؿ 

استخداـ تراكيبو اؼبعركفو ُب لغتو كأف هبمع بعض الكلمات علي اكزاف لغتو أك غَت ذلك من 

لظاه رة عند تعلم اللغة العربية. فيمكن لنا أف نصنف ىذه اؼبشكالت إٔب قسمُت نبا اؼبشكالت ا

: 

                                                           
7٣

 نفس الوراجع  
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 نظاـ من اللغة طبيعة ُب يتعلق ما كل اؼبشكالت ىذه ربت كيندرج : اللغوية اؼبشكالت .1

 . كبوم ك كصوٌب، كصرُب، ، ككتايب ، دالٕب

 اللغة بطبيعة مباشرة عالقة اؽب ليست اليت اؼبشكالت ىذه ربت كيندرج : اللغوية غَت اؼبشكالت .2

 اؼبشكالت اإلجتماعية، اؼبشكالت منها فعاؿ ك مباشر بشكل تعليم اللغة ُب تؤثر أهنا إال

 من يدخل ك التارىبية كاؼبشكالت اؼبشكالت االقتصادية، كاؼبعرفية، الناسية اؼبشكالت الثقافية،

 لدل متوفرة ك ظمها موجودةمع اؼبشكالت كىذه .التدريس طرائق ك الًتبوية اؼبشكالت ضمنها

 74.كاؼبتعلم اؼبعلم من كل

 كمشكالت ناصبة عن طرؽ التدريس التقليدية:

معظم مدرسي العربية غَت مزكدين بالطرؽ التعليمية أك النفسية اػباصة بتدريس اللغات،  (1

 كأغلبهم يعمل باجملاؿ نظرا لكونو من متحدثي اللغة كلديو طالقة فيها.

 كيفية تصحيح األخطاءمعظم اؼبدرسُت هبهلوف   (2

الًتكيز علي مهارٌب القراءة كالكتابة، كإنباؿ مهارٌب اغبديث كاالستماع أك يكوف دكرنبا  (3

 ثانويا

الكتب تتبع طرقا تقليدية ُب عرض كتقدًن اؼبعلومات، كالتدريبات ؽبا طابع الثبات،  (4

 75كتعتمد علي القواعد، تستخدـ اللغة الوسيطة

 دراسات السابقة -ه 

                                                           
74

 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia. Modul,„7 
 316(. ص. 2114. )القاىرة: دار الفكر العريب. اؼبهارات اللغوية مستوياهتا تدريسها صعوباهتارشدل اضبد طعيمة.   75
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تتعلق باؼبسئلة اليت ستبحثها الباحثة. الدراسة  اليتابقة ىي اؼبراجعة السابقة الس الدراسات

السابقة ىي العملية الالزمة ُب البحث، كخصوصا ُب البحث العلمي الذم أساسيتو ىو التطوير 

.  كأما الدراسة السابقة ُب البحث الذم سيعملو الباحثة 76اعبوانب النظرية كاعبوانب العملية

  :فهي

تعليم اللغة العربية في المعهد السلفي والعصري "( 2117صاّب اللدين )أضبد 

)دراسة مقارنة وتقويمية في تعليم اللغة العربية بين معهد ليربويو السلف يقديري واألمين 

رسالة اؼباجيسًت، اعبامعو اغبكومية األسالمية مولنا مالك ابراىيم ماالنج.  . العصري بسومنب"

تصف اللغة العربيةاؼبعهد لَتبايا ك االمُت. ككاف أسؤلة البحث على  كانت أىداؼ البحث ىذه

( أيهما أكثر مالئمة كفقنا 2( أغراض تدريس اللغة العربية ، كاؼبواد ، كاستخداـ الطريقة. ك )1)

لنظرية التعليم العربية. كجد أف أف الكتاب الكالسيكي ُب اؼبعهد السلفي لو دكر مهم كمرجع 

دين. لذا ، ركزت لَتبويو على القواعد النحوية )الًتكيبية ، التشكلية ، رئيسي ُب دراسة ال

كاألسلوبية كمواد رئيسية ُب التدريس باللغة العربية. كمن ٍب الطريقة ُب تعليم اللغة العربية ، قبد أف 

لَتبايا يستخدـ قواعد النحو كالًتصبة. يقرأ اؼبعلم كلمة الكتاب الكالسيكية بكلمة دبعٌت كيتم 

 سميتو هبذه الطريقة بواسطة القواعد النحوية كالشرقية.ت

ككاف اؽبدؼ من تدريس اللغة العربية ُب العمياف موجهنا إٔب صبيع اؼبهارات ، فهم 

يستمعوف ، كيتحدثوف ، كيقرؤكف ، كيكتسبوف مهارة الكتابة. فبارسة اللغة العربية ُب مدرسة 

اؼبهارات العربية. لذا ، هبب أف تساعد اؼبواد  داخلية أدل إٔب أف الطالب هبب أف يدرسوا صبيع
                                                           

76
 Diterjemahkan dari Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet. V. h. 33. 
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اؼبستخدمة ُب تعليم اللغة العربية الطالب ُب االحتفاظ جبميع مهارات اللغة. تغطي اؼبواد ُب اللغة 

استخدـ العربية صبيع أنواع اللغة العربية مثل االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة كاؼبفردات. ك 

ىي الطرؽ الشفوية اؼبباشرة كالسمعية. استخدـ اؼبعلم اللغة العربية ، ك األميُت الطريقة اؼبختلفة

 دائمنا ُب تعليمو كحاكؿ ذبنب استخداـ اللغة احمللية / القومية.

تعليم اللغة العربية في المعهد العصري والمعهد السلفي:  "( 2113ؿبمد منَت )

". اح المبندئين بعانجوكدراسة المقارنة بين معهد االيمان اإلسالمي بفنوروغو ومعهد مفت

رسالة اؼباجيسًت، جامعة مولنا مالك ابراىيم األسالمية اغبكومية ماالنج. تظهر نتيجة ىذا 

مواد ، بينما  11(. تتكوف مواد تعليم الغة العربية ُب معهد اغبديثة من 1الدراسة ما يلي: )

متصلة ببعضها مواد فقط. يتم ترتيب صبيع اؼبواضيع بشكل منهجي ك  6تتكوف السلف ُب 

البعض، كتدعمها أيضنا اؼبواد الدينية. تستخدـ اؼبعهد اغبديثة نظرية النظاـ اؼبتكامل كاؼبنفصل ُب 

(. الطريقة التعليمية 2موادتعليمي اللغة العربية، ُب حُت يستخدـ السلف نظرية النظاـ اؼبنفصل. )

استخداـ التدريس ملموسة كاللغة اؼبستخدمة ُب التدريس باللغة العربية ىي الطريقة االنتقائية. 

( إف البيئة اللغوية 3كسائل اإلعالـ. تطبيق االختبار الشفهي كالكتايب ُب نظاـ التقييم. )

اؼبستخدمة ُب تدريس اللغة العربية ُب اؼبعهد اغبديثة تتكوف من بيئة االستماع كالتحدث كالقراءة 

 راءة كاالستماع، ُب اؼبعهد السلفيكالكتابة. ًب تطبيق اثنتُت منها فقط، كنبا بيئات الق

تعليم اللغة العربية في المعهد العصري والمعهد السلفي:  "( 2115خَت الفضل )

رسالة اؼباجيسًت، جامعة سنن  ". المعهد االسعد و سعادة الدرين جامبي دراسة المقارنة بين
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جام.ي   اؼبعهد االسعدكاليجاغا اغبكومية األسالمية. من نتائج الدراسة، أف: اؼبنهج اؼبستخدـ ُب

بشكل عاـ ـبتلف كثَتنا كيبكن رؤيتها من االختالفات  سعادة الدرين جام.يكمناىجها ُب اؼبعهد 

ُب الكتب اؼبستخدمة ُب معهدين. كالكتب اؼبستخدمة ُب تعلم اللغة العربية ُب معهدين ـبتلفة 

ثل مستول الكتاب جدا أيضا. الكتب اؼبستخدمة ُب اؼبعهد االسعد جام.ي ليست عالية م

 اؼبستخدـ ُب سعادة الدرين جام.ي جام.ي. 

اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية ُب كل ىي ـبتلفة كثَتا أيضا. استنادان إٔب نتائج مالحظات 

الباحث ُب كل اؼبعهد، فقد تأثرت اسًتاتيجيات التعليم اؼبختلفة ُب البيزانتُت بأىداؼ ـبتلفة 

حد اؼبعهد لديو ميزة ُب تطبيق االسًتاتيجيات ُب التعلم. كما كمهنية ُب التدريس. حىت أف أ

ىبتلف نظاـ التقييم ُب اؼبدينُت بشكٍل كبَت، كذلك نظرنا ألف أحد ىذين النظامُت يشَت إٔب 

اؼبناىج الدراسية اليت كضعتها كزارة التجارة ككزارة التعليم الوطٍت. لذلك ًب التقييم مع اؼبدارس 

النظاـ التقييم ُب اؼبعهد أخرل ال يزاؿ يشَت إٔب نظاـ التقييم بشكل عاـ. ُب حُت أف 

الكالسيكي. يتم قياس مستول قباح الطالب ُب التعلم من خالؿ حدكد قدرة الطالب على 

 إتقاف الكتب اؼبكتسبة. 

"أساليب تدريس المهارات اللغوية العربية األربع في معهد  (2116)نيلى كورنياسيو 

وانجى: دراسة مقارنة بين مدرسة كبون راجا المتوسطة ومدرسة معارف  بستان المعمور ببانيو 

رسالة اؼباجيسًت. جامعة مولنا مالك ابراىيم األسالمية اغبكومية كبون راجا المتوسطة". 

( ما ىي أساليب التدريس اؼبهارات اللغوية العربية األربع ُب 1ماالنج. أسئلة البحث فهي: 
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( ما ىي أساليب تدريس اؼبهارات اللغوية العربية 2نيوكاقبى؟، مدرسة كبوف راجا اؼبتوسطة ببا

( ما الفرؽ بُت أساليب تدريس 3األربع ُب مدرسة معارؼ كبوف راجا اؼبتوسطة ببانيوكاقبى؟، 

 اؼبهارات اللغوية العربية األربع ُب مدرسة معارؼ كبوف راجا اؼبتوسطة ببانيوكاقبى؟

س اؼبهارات اللغوية العربية األربع ُب مدرسة  ( أساليب تدري1كنتائج ىذا البحث ىي: 

كبوف راجا اؼبتوسطة ىي: ُب مهارة االستماع ىي أسلوب األسئلة كأسلوب اؼبناقشة، كُب مهارة 

الكالـ ىي أسلوب األسئلة كأسلوب اؼبناقشة، كُب مهارة القراءة ىي أسلوب احملاضرة كأسلوب 

( 2ة ىي أسلوب األسئلة كأسلوب اؼبناقشة. اؼبناقشة كأسلوب حل اؼبشكلة، كُب مهارة الكتاب

أساليب التدريس اؼبهارات اللغوية العربية األربع ُب مدرسة معارؼ كبوف راجا اؼبتوسطة ىي: ُب 

مهارة االستماع ىي أسلوب األسئلة كأسلوب احملاضرة كأسلوب اؼبناقشة، كُب مهارة الكالـ ىي 

 ,Survey) أك SQ3R القراءة كىو أسلوبأسلوب اؼبناقشة كأسلوب حل اؼبشكلة، كُب مهارة 

Question, Read, Resite and Review) كُب مهارة الكتابة ىي أسلوب األسئلة كأسلوب ،

( الفرؽ بُت أساليب تدريس اؼبهارات اللغوية العربية األربع اؼبستخدمة ُب مدرسة كبوف 3اؼبناقشة. 

عل ُب كقت الدراسي، كجد ُب راجا اؼبتوسطة كمدرسة معارؼ كبوف راجا اؼبتوسطة كىو هب

 .تنفيده. أما أنواع من أساليب تدريسو ليس ىناؾ كثَت من اؼبختلفة اؼبتعلقة

( "نوع التعليم في المعهد العالي )دراسة مقارنة بين مواد التعليم 2115ؿبمد غفراف )

رسالة ". والعملية والتقييم في المعهد العالي بجامعة موالنا مالك إبراىيم مع الحكام ماالنج(

. 1اؼباجيسًت. جامعة مولنا مالك ابراىيم األسالمية اغبكومية ماالنج. نتائج ىذا البحث ىو 
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اؼبواّد الدراسية ُب معهد اغبكم : أ. تعليم كتب الًتاث "اؼبرشد األمُت" الذم يتعلق باألخالؽ 

تابتو كالنحو ك"تعليم اؼبتعلم" ك"التذىيب" كغَت ذلك. ب. تعليم علم اآللة كقراءة القرآف كك

كالصرؼ كالفقو كأصولو كاللغة العربية كفقو اؼبناكحات كاؼبعامالت كتاريخ التشريع كىو ما يتعلق 

كأما اؼبواّد الدراسية ُب اؼبعهد العإب جبامعة موالنا .بأساس علم الدين كاالتصاؿ ُب اجملتمعات

كقراءتو صباعة. ب. ُب ؾباؿ  مالك إبراىيم : أ. ُب ؾباؿ القرآف ىو ربسُت كتصحيح قراءة القرآف 

كتب الًتاث ىو التذىيب كقامع الطغياف. ج. ُب ؾباؿ اللغوية ىو الربنامج اػباص ُب تعليم اللغة 

 . كاستخدـ معهد اغبكم كيفية التقليدية ُب طريقة تعليمو كسورككاف2العربية كصباح اللغة. 

(sorogan) كبندكعاف (bandongan)  كاحملاضرة كاالستعالـ كاؼبناقشة ُب اؼبسجد، ككذلك اؼبشاكرة

كحل اؼبشكلة اؼبناسبة باؼبادة الدراسية. كأما معهد العإب جبامعة موالنا مالك إبراىيم يستخدـ فيو 

. التقوًن ُب معهد اغبكم 3طريقة التعليم من خالؿ احملاضرة كاغبلقة كالتجربة كاؼبناقسة أك الندكة. 

صف السنوم. فأما الشهرم كاف يقاـ ؼبعرفة تطور ينقسم إٔب قسمُت : التقوًن الشهرم كالن

الطالب من ناحية ذكاءىم قبل التنبيو العاـ. كأما كالنصف السنوم فكاف ؼبعرفة جودهتم الدراسية 

من خالؿ اإلمتحاف، شفهيا كاف أك كتابيا ُب االمتحاف النصفي كالنهائي. كقد قاـ معهد العإب 

اليومي من خالؿ اؼبالحظة اليومية ك أما التقوًن الشهرم جبامعة موالنا مالك إبراىيم بالتقوًن 

فلمعرفة نتيجة الربنامج اؼبستخدـ ككذلك التقوًن النصف السنوم من خالؿ االمتحاف النصفي أك 

 .النهائي، سواء كاف شفهيا أك كتابيا أك ذبريبيا
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 السابقة البحوث ىيكل

 ط هبذا البحثاالرتبا أىداؼ البحث موضوع البحث اظباء الباحثُت رقم
أضبد صاّب اللدين  1

رسالة  (2117)
اؼباجيسًت، اعبامعو 
اغبكومية األسالمية 
مولنا مالك ابراىيم 

 ماالنج

تعليم اللغة العربية في 
المعهد السلفي 
والعصري )دراسة 
مقارنة وتقويمية في 
تعليم اللغة العربية بين 
معهد ليربويو السلف 
يقديري واألمين 

 العصري بسومنب

اللغة تعليم  تصف
ؼبعهد لَتبايا ك ا العربية

لة ئاالمُت. ككاف أس
( 1البحث على )

أغراض تدريس اللغة 
العربية ، كاؼبواد ، 
كاستخداـ الطريقة. ك 

( أيهما أكثر 2)
مالئمة كفقنا لنظرية 

 التعليم العربية
 

 موضوع ذاى بُت العالقة
 الذم كالبحث البحث

 : يعٍت ةالباحث وى ستقـو
صف  إٔب حثالب ذاى أدل

 اؼبعهدُب  اللغة العربيةتعليم 
 البحث استخداـ معالسلفي 
اؼبقارنة ك  دخلباؼب الكيفي

 متعددة دراسة استخداـ
 حبث اف   موقع اف   على الدكاقع

 اػبصائصو شب كلديهما
 .أيضنا

 (2113ؿبمد منَت ) 2
رسالة اؼباجيسًت، 

مولنا مالك  ةجامع
ابراىيم األسالمية 

 اغبكومية ماالنج

تعليم اللغة العربية  "
في المعهد العصري 
والمعهد السلفي: 
دراسة المقارنة بين 
معهد االيمان 
اإلسالمي بفنوروغو 
ومعهد مفتاح 

 المبندئين بعانجوك
 

اللغة تعليم تصف 
  اؼبعهد العربية

العصري والمعهد 
السلفي معهد 
االيمان اإلسالمي 
بفنوروغو ومعهد 
مفتاح المبندئين 

لة ئسككاف أ بعانجوك
( 1)البحث على 

مواد تعليم الغة العربية 
ك ُب معهد اغبديثة 

الطريقة ( 2) السلف
التعليمية اؼبستخدمة 
ُب التدريس باللغة 

البيئة ( 3) العربية

 موضوع ذاى بُت العالقة
 الذم كالبحث البحث

 : يعٍت ةالباحث وى ستقـو
صف  إٔب البحث ذاى أدل
 اؼبعهدُب  اللغة العربيةم تعلي

 البحث استخداـ معالسلفي 
اؼبقارنة ك  دخلباؼب الكيفي

 متعددة دراسة استخداـ
 حبث اف   موقع اف   على الدكاقع

 اػبصائصو شب كلديهما
 .أيضنا
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اللغوية ُب تدريس 
 اللغة العربية

خَت الفضل  3
رسالة  (2115)

 ةاؼباجيسًت، جامع
سنن كاليجاغا 
 اغبكومية األسالمية.

تعليم اللغة العربية  "
معهد العصري في ال

والمعهد السلفي: 
دراسة المقارنة بين 
المعهد االسعد و 

 سعادة الدرين جامبي
 

تصف االختالفات 
 اللغة العربيةتعليم 

العصري   اؼبعهد
 والمعهد السلفي

 و االسعد المعهد
جامبي  الدرين سعادة

 االختالفات( 1)
( 2) اؼبنهج اؼبستخدـ

كالكتب  االختالفات
اؼبستخدمة ُب تعلم 

( 3)لغة العربية ال
 االختالفات

اسًتاتيجية تعليم اللغة 
 العربية

 موضوع ذاى بُت العالقة
 الذم كالبحث البحث

 : يعٍت ةالباحث وى ستقـو
صف  إٔب البحث ذاى أدل

 اؼبعهدُب  اللغة العربيةتعليم 
 البحث استخداـ معالسلفي 
اؼبقارنة ك  دخلباؼب الكيفي

 متعددة دراسة استخداـ
 حبث اف   موقع اف   على الدكاقع

 اػبصائصو شب كلديهما
 .أيضنا

نيلى كورنياسيو،  4
سالة ، 2116

 ةجامع. الماجيستر
مولنا مالك ابراىيم 

األسالمية 
 الحكومية ماالنج

 

أساليب تدريس "
المهارات اللغوية 
العربية األربع في 
معهد بستان المعمور 
ببانيووانجى: دراسة 
مقارنة بين مدرسة  

سطة كبون راجا المتو 
ومدرسة معارف كبون 

 "راجا المتوسطة

أساليب  تصف
التدريس اؼبهارات 
اللغوية العربية األربع 
ُب مدرسة كبوف راجا 

 ك اؼبتوسطة ببانيوكاقبى
مدرسة معارؼ كبوف 
راجا اؼبتوسطة 

ما الفرؽ  ك ببانيوكاقبى
بُت أساليب تدريس 
اؼبهارات اللغوية العربية 

 األربع

 موضوع ذاى بُت العالقة
 الذم كالبحث لبحثا

 : يعٍت ةالباحث وى ستقـو
صف  إٔب البحث ذاى أدل

 اؼبعهدُب  اللغة العربيةتعليم 
 البحث استخداـ معالسلفي 
اؼبقارنة ك  دخلباؼب الكيفي

 متعددة دراسة استخداـ
 حبث اف   موقع اف   على الدكاقع

 اػبصائصو شب كلديهما
 .أيضنا

ؿبمد غفراف  5
رسالة ( 2115)

"نوع التعليم في 
 المعهد العالي )دراسة

اللغة تعليم تصف 
ك  معهد اغبكم العربية

 موضوع ذاى بُت العالقة
 الذم كالبحث البحث



49 

 ةجامع .الماجيستر
مولنا مالك ابراىيم 

األسالمية 
 الحكومية ماالنج

 بين مواد مقارنة
 والعملية التعليم

في المعهد  والتقييم
العالي بجامعة موالنا 

 معمالك إبراىيم 
 ماالنج الحكام

اؼبعهد العإب جبامعة 
مالك إبراىيم  موالنا

 اؼبواّد الدراسية( 1)
 تعليمالطريقة ( 2)
 التقوًن ُب معهد( 3)

 : يعٍت ةالباحث وى ستقـو
صف  إٔب البحث ذاى أدل

 اؼبعهدُب  اللغة العربيةتعليم 
 البحث استخداـ معالسلفي 
اؼبقارنة ك  دخلباؼب الكيفي

 دةمتعد دراسة استخداـ
 حبث اف   موقع اف   على الدكاقع

 اػبصائصو شب كلديهما
 .أيضنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


