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 الباب األول

المقّدمة 

خلفية البحث  . أ

 تعترب اللغة وسيلة التفاىم والتخاطب والتعبَت عن ما تكنو النفس البشرية، وما حيملو 
فقد , اإلنسان من عواطف ومشاعر ذباه اآلخرين وذباه األشياء، فهي رأس مطالع العلوم

 وُقسَِّم الرجال باعتبار 1"قلب مفكر، ولسان معرب، وبيان مصور: مطالع العلوم ثالثة: "قيل
فكان اللسان أحد مطالع . 2" رجل بنفسو، ورجل بلسانو، ورجل دبالو: "اجلود إىل ثالثة

اجلود؛ وذلذا كان الكالم أداة السحر البياين، وقد وفق الشاعر اجلاىلي إذ جعل الكالم 
: نصف احلياة اإلنسانية، أو أحد أجزئها الثالثة فقد قال

 3فلم يبق إال صورة اللحم والدم ... لسان الفىت نصف ونصف فؤاده 
وبالعبارة اجلزلة اجلميلة ادلؤثرة ُتسَتدر عواطف، وُُيمع هبا شتات قلوب 

. متفرقة، وُيمع هبا وعليها كلمة احلق واخلَت
 ومن خالل اللغة ُيَسطَُّر ويَُدوَُّن هبا ما يُراد، ويكتب حبروفها اآلثار، واحملامد واحملاسن، 

وتسجل هبا العلوم والتاريخ، وتُنقل هبا ادلعارف والفضائل، وهبا تتغذى القلوب واألبصار، دبا 
عنان كل صياغة، وزمام كل عبارة، : "ربملو من معاين وأفكار وأفهام، وقد قيل يف اللغة

وقسطاس يعرف بو الفضل والرجحان، وميزان تعرف بو الزيادة والنقصان، بو يعرف ربوبية 
 " الرب، وحجة الرسل

 وقد اىتم سلف األمة باللغة العربية وعلومها يف أنفسهم أواًل، وبًتبية أبنائهم عليها  

                                                             

 (54)، ص نزىة الظرفاء وربفة اخللفاءادللك األفضل عباس بن علي بن رسول الغساين،  
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أما بعد، فتفقهوا يف السنة، وتعلموا العربية، : فقد كتب عمر إىل أيب موسى رضي اهلل عنهما
: وقد قيل يف شأهنا. رحم اهلل امرءاً أصلح من لسانو: وروى عنو أنو قال

وعنوانو فانظر دباذا تُ َعْنِوُن ... رأيت لسان ادلرء رائد عقلو 
ُ ... وال تعُد إصالح اللسان فإنو  خيب ُِّر عما عنده ويُ بَ ُتِّ
  فيسقق من عيٍت ساعة يَ ْلَحنُ ... ويعجبٍت زِيُّ الفىت ومجالو 

 ويف عصرنا ازداد اجلهل باللغة العربية وبأدائها وعلومها وفنوهنا، وردبا أخذت اللغات 
األجنبية عناية تربوية تفوق العناية بالعربية، وىي شكوى قددية األثر، يقول اإلمام الشافعي   

ما جهل الناس وال اختلفوا إال لًتكهم لسان العرب، وميلهم إىل لسان أرسطاطا : "رمحو اهلل  
. "ليس 

للغة العربية وعلومها آثار تربوية السيما إذا كان متعلمها لو نصيب وافر من العلم  ا
الشرعي، حيث تكسبو فصاحة يف الكالم، وبالغة يف البيان، ومجاالً يف تركيب الكالم، 

وتعينو على إظهار ما استجاشت بو نفسو من مشاعر مكارم األخالق ومسو النفس، فتكسبو 
ذوقاً لفظياً، ومنواً فكرياً، وفهماً عميقاً، وعاطفة جياشة دلا اكتسب من رقة الطبع، وحسن 

 .ادلشاعر
  
أصول الًتبية احلديثة ادلتصلة بسياسة التعليم فهما بعيدان عنها كل البعد يف أعينهم  

وىذا بال شك خطأ ظاىر يف الفهم وقصور يف اإلدراك ألن اهلل رب . اليت تبصر وال تنظر
ومهد لو . وضع لإلنسان ما فيو صالحو دنيا ودينا. العادلُت مرىب اخللق وأعلم بنفوسهم

                                                             

 (1/64 )هبجة اجملالس وأنس اجملالسابن عبد الرب،  
 1/64 نفسو ادلراجع 

 (10/74 )سَت أعالم النبالءالذىيب،  
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وسبحانو . السبل ووضعتو من الوسائل ما يساعده على تقوية إدراكو واتساع دائرة معارفو
ْنَساَن َما  َْ يَ ْعَلمْ "  ".َعلََّمُكْم َما  َْ َتُكونُوا تَ ْعَلُمونَ " "َعلََّم اأْلِ

 ويرجع اىتمام إندونيسيا باللغة العربية إىل القرن السابع ادليالد عندما دخلها اإلسالم 
لقيت تعاليمو ترحيبا وقبوال من قبل اإلندونيسُت فأنشأت ادلساجد وادلعاىد اإلسالمية 

ومراكز التعليم اإلسالمي وصاحب ذالك إىتمام كبَت بتعليم اللغة العربية وربتل اللغة العربية 
مكانة خاصة يف اجملتمع اإلندونيسي الرتباطها العضوي بالعقيدة السائدة يف اجملتمع فهي 

من إمجايل عدد سكاهنا، فالدعوة إىل تعلمها يف إندونيسيا يستند يف % 90عقيدة أكثر من 
ادلقام األول إىل أساس ديٍت عقائدي وإن كانت ىناك بعض الدوافع األخرى اقتصادية 

. واجتماعية وثقافية وسياسية
 وذلذا يبذل اجملتمع اإلندونيسي قصارى جهده يف تعلم لغة عقيدهتم والنهوض هبا من 

خالل مؤسسات التعليمية ادلختلفة، ولكن ال تزال ىذه اجلهود ال تتناسب مع مكانة اللغة 
 .العربية باعتبارىا لغة عقيدة اجملتمع اإلندونيسي

    
 تعلم اللغات األجنبية وتعليمها ليس باألمر اليسَت، كما يعتقد البعض، وإمنا يكتنفو 
عدد غَت قليل من الصعوبات وادلشكالت اللغوية وغَت اللغوية، وتعلم اللغة العربية وتعليمها 
للناطقُت بغَتىا ال خيرج عن ىذا القانون؛ حيث يواجو متعلميها ومعلميها عدد مشكالت 
اليت قد تنفق مع ادلشكالت اليت واجهها متعلمو اللغات األجنبية األخرى معموىا، وقد 

زبتلف عنها قليال؛ ال ختالف العربية عن ىذه اللغات، والختالف بيئة التعلم، والختالف 
ومشكالت تعلم اللغة العربية وتعليمها . ادلتعلمُت أو ادلعلمُت، أو ادلناىج وطرائق التدريس

لغَت الناطقُت هبا متداخلة، يصعب فصل بعضها عن البعض اآلخر؛ فكل مشكلة ديكن أن 
                                                             

: ى ، ص1413، جامعة اإلمام زلمد بن سعود رياض حبوث ندوة تطوير تعليم اللغة العربية عماد البحث العلمي، 
239 
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فادلشكالت اليت تعود إىل اللغة . تصنف يف أكثر من رلموعة واحدة من ىذه ادلشكالت
منها ما ىو لغوي، كادلشكالت الصوتية، وادلشكالت الكتابة، وادلشكالت -مثال–العربية 

الصرفية، وادلشكالت النحوية وادلشكالت الداللية؛ ومنها ما ىو غَت لغوي، كادلشكالت 
 .الثقافية، وادلشكالت التارخية

 يف الواقع أن تدريس اللغة العربية   ينجح جناحا باىرا كما قرره كثَت من الباحثُت، 
فإنو كما ذكره مثٌت ما زال تقابلو مشكالت كثَتة، فمن ادلشكالت ما يتعلق بادلتعلم وادلعلم 

 .وادلنهج
يرجو ادلدرس تالميذه .  كانت عمليو التعليم يف ادلدرسة زلتاجة إىل األغراض ادلعينة

حقيقة أن أكثر . للحصول على احلواصل الدراسية اجليدة مناسبة دبطلوب منهاج التعليم
صعوباهتا يكون يف ادلواد الدراسية، حيث يكون التحصيل الدراسي غَت مناسب، وادلعرفة اليت 

. حيصل عليها التالميذ تأثَت بكيفية ادلدرس يف التعليم
 وتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا ُيب أن تكون لو غاية واضحة زلددة، وىي 

غاية ال نستجيي من اجلهر هبا، وما ينبغي لنا ذالك، ىذه الغاية ىي تعليم العربية باعبتارىا 
لغة اإلسالم،  وإذا اتضحت الغاية ىكذا دون لبس أو مناورة ربددت بعد ذالك مناىج 

 .العمِل؛ يف التخطيق، واختيار ادلقررات، وطرائق التعليم
كما ينبغي على ادلعلم أن حيدد وسائل اإليضاح اخلاصة بو واليت يراىا مناسبة لو، 

فقد يستعُت بالصور أو الرسم التوضيحي، أو التمثيلي بنفسو، أو استخدام األشياء احملسوسة 

                                                             

 (ى 1422جامعة أم القرى ) أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقيق بلغات أخرى عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 
 192: ص

 UIN-Maliki Press 2010 تطوير منهج تعلم اللغة العربية وتطبيقو على مهارة الكتابة أوريل حبر الدين، 
  (جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية والعربية بالرياض) علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية الدكتور الراجح، عبده، 
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داخل القاعة الدرس أو بكل ما سبق ذكره رلتمعا، وىكذا يقضي على مشكلة اللغة 
 الوسيطة اإل فيما ندر

ليس للمدرس لو علم قق بل .  التعليم ىو عمل جليل وىو عمل حبجة ادلسئولية
لذالك جدير على ادلعلم أن يستعد كل . ُيب عليو الوقوف على الطرق اجليدة يف التعليم

إذا كانت ادلادة تدرس بطرق أو تقنيات مناسبة حباجة . شيء ىام قبل أن يبدأ عملية التعليم
التعليم فتحصل تلك العملية إىل أىدافها وخباصة يف تدريس اللغة األجنبية، ومنها طريقة 

فإمنا ىي الطريقة تدعو ادلتعلم على التعلم مسرورا، وكان ادلتعلمون مسرورين إذا . لغازألا
. لغازألكانت عملية ادلعلمة بطريقة ا

لغاز كوسيلة التعليمية اذلامة جدا حينئذ الطالب يلعبون ويفرحون، وديكن أن أل ا
باإلضافة إىل أن التغَتات يف سلوك الطالب . يقوموا بو يف وقت التعليم من دون ضغوط

بشكل طبيعي، وستوفر لو تأثَت ىائل على النمو النفسي، والذكاء وادلهارات واللياقة 
يف الغاز، ليس رلال ادلواد األساسية تنمي فحسب، بل األخالقية، وادلنافسة، . لألطفال

لغاز يساعد األطفال على احلد من ألوالتعلم من خالل ا. والسرعة، وادلهارة يف آن واحد
 .التوتر، وتطوير حس النكتة

األصوات : أوال: استنادا على بيانات عن اللغة فإهنا ينقسم عناصرىا إىل ثالثة أقسام
ىي عبارة عن الرموز الصوتية اليت زبرج من أفواه الناطقُت هبا يف شكل كلمات مفهومة 

فعند تسليم األصوات ينبغي للمعلم أي معلم تالميذه . للتعبَت عن إرادهتم وأحاسيسهم
بأسلوب صحيح وبنطق تسليم وواضح ألن ىذه ادلرحلة الصوتية منطلق أساسي يف استعمال 

.  اللغة والكالم هبا

                                                             

دار الثقافة ) تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا وذبربة اليابان زلمد بن عبد الرمحن الربيع، مسَت عبد احلميد إبراىيم، 
 58: ص (2002: العربية القاىرة



6 
 

 
 

فتعلمها . ادلفرادات ىي أصوات مراكبة يف كلمات أو كلمة ذلا معنا معُت: ثانيا 
وىذا يعٍت عندما يعلم . اللغة للكالم هبا يف احلياة اليومية أو يف معاملتهم مع آخرين

الشخص تالميذه اللغة يعلم ادلفرادات اليت ذلا صلة مباشرة حبياهتم اليومية وحباجتهم 
 .ادلختلفة

الًتاكيب ىي عبارة عن مجل خيتلف مستواىا من حيث الطول والقصر ومن : ثالثا 
فعندما يعلم الشخص تالميذه . حيث الصعب والسهل ومن حيث الردئ واجلميل أو حنوىا

يعلمها ذلم حسب مستواىم العمري والتعليم والثقايف يف من خالل تعليم الًتاكيب السهلة 
. خيتارىا حيث تتناسب التالميذ. والصعبة أو القصَتة أو الطويلة

لغاز على سيطرة ألولذا فإن الباحثة رباول أن  تًتكز يف دراسة تأثَت أسلوب ا
ادلفردات العربية للطالب ادلدرسة اإلسالمية ادلتكاملة احلسٌت، بيحث أن البحث أمرا ىاما 

نظرا على أن ىذا البحث يسَت على ادلتعلمُت على فهم طرق التدريس الالئق لطالب 
. اإلبتدائي ويثَتىم إىل حب اللغة العربية

 تشخيص المشكالت  . ب
إنطالقا من البيان ات يف خلفية البحث تركز الباحثة تشخيص ادلشكالت على 

: األسئلة اآلتية
 ما أمهية اللغة العربية يف حياة الناس؟ .1
 ما ىي طرق التعليم ادلناسب لتعزير مهارات الطالب يف اللغة العربية؟ .2
لغاز على تعليم مفردات اللغة العربية حنو الطالب يف ألكيف تأثَت تطبيق ا .3

 ادلدرسة اإلسالمية ادلتكاملة احلسٌت
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كيف كان استيعاب مفردات اللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية ادلتكاملة احلسٌت  .4
 لغازألقبل تطبيق ا

كيف استيعاب مفردات اللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية ادلتكاملة احلسٌت بعد  .5
 .لغازألتطبيق ا

 

تحديد المشكالت    . ج 

    إنطالقا من ادلشكالت السابقة فإن ىذا البحث يقتصر عن دراسة تأثَت
لغاز على سيطرة ادلفردات العربية للطالب ادلدرسة اإلسالمية ادلتكاملة أل اسلوبأ

.  احلسٌت

تنظيم المشكالت .  د

ىل : " بناء على التحديد الس ابق ديكن تنظيم مشكالت البحث يف السؤال التايل
لغاز على سيطرة ادلفردات العربية للطالب ادلدرسة اإلسالمية ادلتكاملة أل اسلوبأ ىناك تأثَت
". احلسٌت

فوائد البحث .  ه

:    يرجى من ىذ البحث أن يكون لو منافع كثَتة وىي كما يلي

لزيادة ثقافة الباحثة يف الدراسة اللغة العربية وطرق التعليم ادلناسب  .1
 . للطالب

لغاز يف تدريس مفردات اللغة العربية يف ادلدرسة أل اسلوبأ  دلعرفة تأثَت .2
 .اإلبتدائية اإلسالمية ادلتكاملة
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 لتشجيع الطالب يف تعليم اللغة العربية .3
 لتيسَت الطالب يف فهم اللغة العربية .4
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