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لى يديهما ّولني الذين تلقيت ع( املعّلمني األمولييايتو أّمي  جوماوالدّي  )أيب إىل  
 يل ممساعدتكالكرمتني أول مبادئ الصدق والوفاء، اقول شكرا كثريا على كّل 

 حىت ابلغ املي.

 

الذين معكم  (MPBA A) يف تعليم اللغة العربية صدقائي يف مرحلة املاجستريأ إيل 
اتكم قو هلم شكرا جزيال على أ قولكالت والصعوابت يف طلب العلم، وأقابل املشأ

 وقصة معكم.
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 مستخلص البحث

، العالقة بني الكفاءة اللغة العربية وفهم مادة التفسري لطلبة كلية أصول الدين جبامعة االسالمية 2017 نور أغونغ،
احلكومية مكاسار. البحث العلمي قسم تعليم اللغة العربية، الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراهيم 

 شرف األول: الدكتور أوريل حبر الدين، واملشرفة الثاين: الدكتورة أمي حممودة املاجستري.ماالنج. امل

 : كفاءة اللغة العربية، كفاءة يف فهم مادة التفسري.الكلمات املفتاحية

الّلغة مبدأ من املبادئ اهلاّمة يف بناء احلضارة اإلنسانية وتطويرها. فلذلك يعّلم هللا أّول الناس الذي طلبه 
مها اللغة على وجه خاّص. وقال بعض املفّسرين، فإن اللغة اليت يعلّ  لبناء احلضارة يف األرض أي آدم عليه الّسالم،

غة العربية يف من اإلسالم. ولذلك فإن تعّلم الل انتفصلهللا إىل النيب آدم هي اللغة العربية. اللغة العربية ال ميكن 
 عاليم اإلسالم وتعميقها من خالل الكتب العربية يف جمال التفسري واحلديثإندونيسيا كاد مؤكدا أن أهدافها دراسة ت

والفقه والعقيدة والتصّوف وغريها. كانت جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسار ابعتبارها جامعة من 
كان الطلبة يلزم   ،اجلامعات املشهورة يف اندونيسيا لديها أقسام متنوعة، منها قسم تفسري القرآن. ويف هذا القسم

عليهم تعّلم اللغة العربية، وخاصة للطلبة يف املستوى األوىل إىل املستوى السادسة، ألن اللغة العربية هلا مكانة هاّمة 
طالبا،  21للمفّسر. ومع ذلك، احلال اليتبعه إتقان الطلبة يف الّلغة العربية. وكان الطلبة يف املستوى اخلامسة عددهم 

عتربون متعّمقني ابللغة العربية. والطلبة قسم التفسري الحدد على أهنم لديهم كفاءة يف التفسري ي طالب 5ومنهم 
ولكن ليس لديهم كفاءة يف اللغة العربية. فلذلك، جيب إجراء البحث حول قدرة الطلبة بقسم التفسري على استخدام 

 اللغة العربية عند دراسة مواّد التفسري.

( 2عرفة الكفاءة اللغوية العربية لطلبة قسم التفسري لكلية أصول الدين. ( مل1يهدف هذا البحث إىل: 
( ملعرفة عالقة كفاءة اللغة العربية وفهم مادة التفسري لطلبة 3ملعرفة كفاءة طلبة قسم التفسري يف فهم مادة التفسري. 

 (. product momentقسم التفسري. ومنهج هذا البحث حبث الكمي ومنهج العالقة )

( كفاءة الطلبة يف اللغة العربية يف الدرجة ممتاز، أن النسبة املؤوية من نتائج 1نتائج هذا البحث:  وأهم
( كفاءة الطلبة يف فهم التفسري يف الدرجة 2يف الدرجة جيد.  % 73،09ونتائج االختبار  % 85،95استبانة 

( أن نسبة 3يف الدرجة جيد.  % 73،09ونتائج االختبار  % 78،92ممتاز، أن نسبة املؤوية من نتائج استبانة 
وهذه النتيجة تقع يف الدرجة مرتفعة،  % 0،943املؤوية من نتائج عن العالقة كفاءة اللغة العربية وفهم مادة التفسري 

 يوجد عالقة قؤية ومرتفعة. Yومتغري  Xمتغري 
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ABSTRACT 

Nur Agung, 2017, The Relationship of Arabic Language Ability to Understanding 

Tafsir Content In Usuluddin Faculty of Alauddin State Islamic University 

Makasar. Mentors (1) : Dr. Uril Bahruddin M.Pd,I Mentors (2) : Dr. Hj Umi 

Mahmudah, M.Pd.  

Key world: Arabic language skills, ability to understand the material of 

interpretation 

One of the important pillars in building and developing human civilization 

is language, because it is specifically God Almighty teaches the language to the first 

man who was assigned to build civilization on earth that is Adam AS. According to 

some commentators, the language taught by Allah to the Adam prophet is Arabic. 

Arabic language cannot be separated with the Islamic religion, explore the Islamic 

religion by studying tafsir, hadith, fiqih, tasawwuf, and ect. Islamic university 

alauddin Makassar is one of the famous universities in Indonesia, has a variety of 

majors including majors of tafsir. And it is compulsory for them to study Arabic, 

especially for students from the first semester to sixth semester, because they must 

be able to really interpret and understand the exegetical material, the students of the 

tafsir majors in the fifth semester with the twenty one people, among them only five 

people among twenty one people who have attention or have Arabic language skills. 

Student of tafsir majors especially in the fifth semester does not close the possibility 

that there are clever in interpreting but the ability of the Arabic language is very 

less. Therefore the author has a very big desire to examine it. 

This research aims to: 1) know the Arabic language skills for the students 

of tafsir majors. 2) Knowing the ability to understand the interpretation for the 

students of tafsir majors. 3) To know the relationship between Arabic language 

skills and understanding the material of tafsir. Research method used in this 

research is quantitative and correlation approach (product moment). 

The results from this study: 1) tafsir students have excellent Arabic language 

skills, this is evidenced by the questionnaire value is 85, 95% in the first stage is 

very good, and the value of the average 73, 80 exam questions are in very good. 2) 

tafsir students have the axcellent ability to understand the material of tafsir, it is 

proved by the average questionnaire value is 78,92 this value is in very good and 

the average score about 73,09 exam this value at very good stage. 3) Arabic 

language ability is very closely related in understanding the material of tafsir, this 

is evidenced by the value of 0,943 from the formula of product moment between 

variable X and variable Y and this result is in a strong and high  
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ABSTRAK 

Nur Agung. 2017. Hubungan Kemampuan Bahasa Arab Dalam Memahami Materi 

Tafsir Di Fakultas Usuluddin Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 

Tesis, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I : Dr. 

Uril Bahruddin, M.Pd,I  . Pembimbing II : Dr. Hj Umi Mahmudah, M.Pd.  

Kata Kunci: Kemampuan Bahasa Arab, Kemampuan Memahami Materi Tafsir. 

Salah satu pilar penting dalam membangun dan mengembangkan peradaban 

manusia adalah bahasa, karena itu secara khusus AllaSWT mengajarkan bahasa 

kepada manusia pertama yang ditugasi untuk membangun peradaban di Bumi, yaitu 

Adam AS. Menurut sebagian ahli tafsir, bahasa yang diajarkan oleh Allah kepada 

Nabi Adam adalah Bahasa Arab. Bahasa Arab tidaka bisa dipisahkan dengan 

Agama Islam, mendalami Agama Islam dengan mempelajari Tafsir, Hadist, Fiqih, 

Tasawwuf , dan sebagainya. UIN Alauddin Makassar adalah salah satu Universitas 

yang terkenal di Indonesia, memiliki berbagai macam jurusan diantaranya jurusan 

tafsir. Dan dijurusan ini wajib bagi mereka mempelajari Bahasa Arab, terkhusus 

untuk mahasiswa smester satu sampe smester enam, disebabkan mereka harus 

betul-betul bisa menafsirkan dan memahami materi tafsir, mahasiswa jurusan tafsir 

terkhusus di semester lima dengan jumlah dua puluh satu orang, di antara mereka 

cuma lima orang diantara dua puluh satu orang yang memiliki perhatian atau 

mempunyai kemampuan bahasa Arab. Mahasiswa tafsir terkhusus di smester lima 

tidak menutup kemungkinan ada yang pandai dalam menafsirkan tapi kemampuan 

bahasa Arabnya sangat kurang. Maka dari itu peneli mempunyai keinginan yang 

sangat besar untuk meneliti hal itu. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kemampuan bahasa Arab 

untuk  mahasiswa tafsir. 2) mengetahui kemampuan dalam memahami materi tafsir 

untuk mahasiswa tafsir. 3) untuk mengetahui hubungan antara kemampuan bahasa 

Arab dan memahami materi tafsir. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif dan pendekatan korelari (product moment). 

Hasil dari penelitian ini: 1) Mahasiswa tafsir memiliki kemampuan bahasa 

Arab yang sangat baik, hal dibuktikan dengan nilai angket 85,95 % nilai ini berada 

pada tahap pertama sangat baik, dan nilai dari rata-rata soal ujian 73,80 berada pada 

tahap sangat baik  2) Mahasiswa tafsir memiliki kemampuan dalam memahami 

materi tafsir yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata angket 78,92 

nilai ini berada pada tahap sangat baik, dan nilai rata-rata soal ujian 73,09 nilai ini 

pada tahap sangat baik. 3) Kemampuan bahasa Arab sangat berhubungan erat dalam 

memahami materi tafsir, hal ini dibuktikan dengan nilai 0,943 dari hasil rumus 

product moment antara variable X dan variable Y, dan hasil ini berada pada tahap 

yang kuat dan tinggi. 
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احلمد هللا رب الناس، مالك الناس، إله الناس. الصالة والسالم على رسول هللا 
 حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أمجعني.

متت كتابة هذه الرسالة العلمية للحصول على درجة املاجستري، فيسرين أن أقدم قد 
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مساحة األستاذ الدكتور عبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  .1
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

مساحة األستاذ الدكتور موليادي، عمري كلية الدراسات العليا جامعة موالان  .2
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

الدراسات  تعليم اللغة العربية كلية مساحة الدكتور ولداان وارغاديناات، رئيس قسم .3
 العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.

 مساحة الدكتور أوريل حبر الدين، املشرف األول يف هذا البحث. .4
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 اإلسالمية احلكومية مباالنج.
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 املقدمة .أ

الّلغة مبدأ من املبادئ اهلاّمة يف بناء احلضارة اإلنسانية وتطويرها. فلذلك يعّلم 
للغة على ا لذي طلبه لبناء احلضارة يف األرض أي آدم عليه الّسالم،هللا أّول الناس ا

وجه خاّص. وقال بعض املفّسرين، فإن اللغة اليت يعّلمها هللا إىل النيب آدم هي اللغة 
. وذلك يدّل على أن 4-1كما عّلم هللا اإلنسان اللغة، وذكر يف سورة الرمحن  العربية.

 1نزول القرآن.أمهية اللغة كأمهية خلق اإلنسان و 

ابعتبارها لغة القرآن، ال ميكن انفصال اللغة العربية من املسلمني. ولذلك 
فإن تعّلم اللغة العربية يف إندونيسيا كاد مؤكدا أن أهدافها دراسة تعاليم اإلسالم وتعميقها 

  2من خالل الكتب العربية يف جمال التفسري واحلديث والفقه والعقيدة والتصّوف وغريها.

تدريس تعّلم اللغة العربية يف خمتلف املؤسسات التعليمية، بداية من روضة  تّ 
األطفال إىل املرحلة اجلامعية. كانت جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسار 
ابعتبارها جامعة من اجلامعات املشهورة يف اندونيسيا لديها أقسام متنوعة، منها قسم 

ة للطلبة كان الطلبة يلزم عليهم تعّلم اللغة العربية، وخاصتفسري القرآن. ويف هذا القسم،  
يف املستوى األوىل إىل املستوى السادس، ألن اللغة العربية هلا مكانة هاّمة للمفّسر. ومع 
ذلك، احلال اليتبعه إتقان الطلبة يف الّلغة العربية. وكان الطلبة يف املستوى اخلامس 

ة قسم التفسري والطلب ون متعّمقني ابللغة العربية.يعترب  طالب 5طالبا، ومنهم  22عددهم 
لذلك، جيب فالحدد على أهنم لديهم كفاءة يف التفسري ولكن ليس لديهم كفاءة يف اللغة العربية. 

 إجراء البحث حول قدرة الطلبة بقسم التفسري على استخدام اللغة العربية عند دراسة مواّد التفسري.

                                                           
1 Uril Bahruddin, Bisa Bahasa Arab Bukan Hanya Mimpi, (Tartil Institute 2016), Hal. 71 
2 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (UIN-MALIKI PRESS 2013), Hal. 2 
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 قدرة الطلبة بقسم التفسري على استخدامفلذلك، جيب إجراء البحث حول  
اللغة العربية عند دراسة مواّد التفسري. كما قال اإلمام الشافعي رمحه هللا ببيان أمهية 
معرفة اللسان العريب )من يريد علم فهم القرآن الكرمي والسنة النبوية ومعرفة حكم هللا أن 

لينا أن لعربية من الدين، جيب عيتعلم من لسان العرب(. وقال أيضا ابن تيمية: اللغة ا
ندرسها، ألن فهم القرآن واحلديث واجب، لن نستطع الفهمهما اال ابللغة العربية. مع 

 "ِإانَّ أَنْ زَْلَنُه قُ ْرآانا َعَربِياا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن". 2ذلك قال هللا تعاىل يف سورة يوسف:

عربية ءة يف اللغة القة كفابناء على ذلك فإن الباحث يريد الكشف عن عال
  طلبة قسم التفسري جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسار.ل وفهم مادة التفسري

 أسئلة البحث .ب
ة كلية أصول الدين جبامعة عالء الدين اإلسالميلطلبة   العربيةاللغوية كفاءة الما  .1

 احلكومية مكاسار؟
لية أصول كم مادة لتفسري  الدين يف فهكلية أصول قسم التفسري  ما كفاءة لطلبة  .2

 الدين جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسار؟
ية أصول الدين لطلبة كل اللغوية العربية وفهم مادة لتفسري كفاءةال بني عالقةالما  .3

 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسار؟ 
 أهداف البحث .ج

 جامعة لتفسري الفصل اخلامس يفملعرفة الكفاءة اللغة العربية عند الطلبة قسم ا .1
 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسار.

ملعرفة الكفاءة الطلبة يف تعلم مادة التفسري عند الطالب قسم التفسري الفصل  .2
 اخلامس يف جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسار.
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ري عند الطلبة قسم سملعرفة العالقة بني كفاءة اللغة العربية و كفاءة تعلم املادة التف .3
 التفسري يف جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسار.

 د. فروض البحث

 عند الطلبة مادة التفسري وفهميوجد العالقة وثيقة بني الكفاءة اللغة العربية 
قسم التفسري واحلديث الفصل اخلامس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

 مكاسار.

 ه. فوائد البحث

لزايدة ساعات  اللغة العربية يف قسم التفسري واحلديث ن املتوقع للمحاضرينم .1
الطلبة تفسري احلديث  وحتديث املادة اللغة العربية و حتفيز  يف الطريقة التعلم، مبتكر

 العلم املتخصصات. ليجد يف التعلم اللغة العربية توفري يف ترقية اجلودة االنضباط
سني مواد للقراءة جلميع األطراف املعنية خصوصا املتحممن املتوقع ان يتم متكينها ك .2

 واملربيني يف اللغة العربية وخوصوصا يف قسم  التفسري واحلديث.
من املتوقع ان يعطي املعلومات ابلنسبة ألولئك الذين يريدون البحث عن تدريس  .3

 اللغة العربية وتفيسر احلديث.
 احلديث.بة يف قسم التفسري و أحد من وسيلة لتدريس اللغة العربية، خصوصا لطل .4

 

 بحثال حدودو. 

إن هذ البحث حتت املوضوع عالقة كفاءة اللغة العربية وفهم  مادة التفسري 
عند طلبة قسم التفسري جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسار. وقبل ما 
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يشرح الباحث ذلك املوضوع إمجاال ألول مرّة البد عليه أن يقدم شرحا لبعض 
 صطلحات والتعاريف املوجودة فيه لتسهيل فهم املوضوع، فتوضيحه كما يلى:امل

كفاءة        :ورد يف املعجم الوجيز يف مادة )كفى( كفاه الشيء يكفيه كفاية: 
استغىن به عن غريه، فهو كاف. فالكفاية هي: االكتفاء 
واالستغناء. وقد جاء يف احلديث الشريف:"من قرأ اآليتني من آخر 

 3البقرة كفتاه" أي أغناه.سورة 

 تفسري        :التفسري لغة مشتق من الفسر مبعىن الكشف و البيان.

وعرفه اإلمام الزركشي بقوله: "علم يفهم به كتاب هللا املنزل على نبيه                    
حممد صلى هللا عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه 

ة والنحو والتصريف والبيان وأصول الفقه واستمداد ذلك من علم اللغ
 ."والقراءات، وحيتاج إىل معرفة أسباب النزول والناسخ واملنسوخ

 ز. الدراسات السابقة

 4حممد نزال أشرايف .1
 العنوان: حتفيظ القرآن الكرمي وآثره على كفاءة فهم املقروء.

 أهداف البحث: واهلدف من كتابة هذه الرسالة هو الكشف عن طريقة حفظ
القرآن طلبة هذه اجلامعة اليت تساعد إىل كفاءة مهارة القراءة، وأحبث عن عالقة  
كفاءة مهارة القراءة وحتفيظ القرآن بطريقة حفظ القرآن تستخدمها، مث أحبث عن 

                                                           

ة ) مطبع جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومي مهارات التدريس: حنو إعداد مدرس اللغةالعربية الكفء،أوريل حبرالدين،  3 
 63(، ص. 2011مباالنق 

ااجلامعة موالان مالك العليحممد نزال أشرايف، حتفيظ القرآن الكرمي وآثره على كفاءة فهم املقروء، )رسالة املاجستري: كلية دراسات  4 
 2011إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
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العوامل اليت تسبب وجود العالقة بينهما. وأما فروض البحث هو طريقة حفظ 
 جود العالقة وثيقة بني كفاءة حتفيظالقرآن يساعد على كفاءة مهارة القراءة، و 

 القرآن الكرمي مع كفاءة مهارة القراءة.
منهج البحث: وإن مدخل البحث املستخدم هلذا الدرس هو املدخل الكيفي 
واملدخل الكمي. وأما املدخل الكيفي هو يبحث عن طريقة حفظ القرآن الكرمي 

ث: املقابلة، دوات البحلدى طلبة حفظ القرآن يف هيئة حتفيظ القرآن ابستخدام أ
املالحظة، االستبانة. وأما الكمي هو يبحث عن عالقة بني كفاءة حتفيظ القرآن 

 الكرمي مع كفاءة مهارة القراءة ابستخدام الصيغة موثيقة.
نتائج البحث: وأما النتائج البحث هي حتفيظ القرآن يتأثر على كفاءة فهم املقروء 

هم بني كفاءة حفظ القرآن الكرمي مع كفاءة ف ابثبات وجود العالقة مقبولة وثيقة
 املقروء.

 5مجال موسى علي الوكوك .2
العنوان: مسامهة البياانت املالية يف عملية إختاذ القرارات اإلسرتاتيجية إبدارة املوارد 

 البشرية.
أهداف البحث: هدفت هذه الرسالة إىل معرفة نوع اإلسرتاتيجية املتبعة إبدارة 

ر لى املعلومات املالية احملصلة من البياانت املالية )القوائم والتقارياملوارد البشرية ع
املالية(، وكذلك معرفة ماهي إسرتاتيجيات إدارة املوارد البشرية يف حالة نقص املوارد 

 املالية.
منهج البحث: واستخدم الباحث املنهج الوصفي الكيفي، ألنه املنهج األنسب 

ولتوضيح خصائصها، وأدوات الدراسة  واألمثل لدراسة مثل هذه الظاهرة
                                                           

رسالة اجملستري: كلية ) ، مسامهة البياانت املالية يف عملية إختاذ القرارات اإلسرتاتيجية إبدارة املوارد البشرية،مجال موسى علي الوكوك 5 
 2015ماالنج  دراسات العليااجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
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املستخدمة هي املقابالت الشخصية واملالحظة والواثئق هبدف الوصول إىل فهم 
 أوضح إلشكالية الدراسة.

. تعمد إدارة املوارد البشرية مبؤسسة هداية هللا اإلسالمية على 1نتائج البحث: 
يز واسرتاتيجية التنويع،  رتكإسرتاتيجية النمو )التوسع( واليت تتفرع إىل اسرتاتيجية ال

. هناك 2كما تتعمد املوسسة أيضا على االسرتاتيجية التشاورية مع املوظفني. 
اعتماد كبري على البياانت املالية )القوائم والتقارير املالية( للحصول منها على 
معلومات مالية تستخدم يف إختاذ القرارات اإلسرتاتيجية إبدارة املوارد البشرية، كما 

ن البياانت املالية املتوفرة بشكل دائم وخبصائص مناسبة وبدقة مطلوبة وتصل أ
 بتوقيت مناسب إىل إدارة املوارد البشرية ابملؤسسة.

 6رزق علياان مصلحة .3
 العنوان: مسامهة االجتاهات الدينية يف تعلم اللغة العربية

ات ( كيف مسامهات االجتاه1وحاول هذا البحث معلجة ثالث نقاط اتلية: )
( كيف مسامهات االجتاهات الدينية يف 2الدينية يف تعليم مادة اللغة العربية؟ )

 إختيار معلم اللغة العربية يف هاتني املدرستني؟
إستخدمت الباحثة املدخل على سبيل البحث النوعي ومنهجه على سبيل دراسة 

ع مجاحلالة، واستخدمت املالحظة واملقابلة وحتليل مضمون الواثيق األساليب 
 البياانت.

نتائج البحث: ظهرت املسامهة من اإلجتاهات الدينية يف تعليم مادة اللغة العربية 
هباتني املدرستني ابرزة من خالل طريقة بيان مضمون املواد، وحتتوي على ما يلي: 

. بيان مضمون املواد يف الكتاب "العربية للناشئني" املناسب ابجتاهات مجعية 1
                                                           

 مالك )رسالة اجملستري: كلية دراسات العليااجلامعة موالانمسامهة االجتاهات الدينية يف تعلم اللغة العربية، رزق علياان مصلحة،  6 
 2015إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
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 صيل مع الرتابط ابلبيان املوسع من االجتاهات أو العمليات أوهنضة العلماء ابلتف
 الثقافات أو الشعار هلذه اجلمعية.

 7عبد املقيت .4
العنوان: تعليم البالغة يف شعبة التفسري واحلديث ابجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 جبمرب )املشكالت واحللول(.
ليم البالغة أهداف البحث: أما أهداف هذا البحث فهي مجع املشكالت تع

وحتليلها وتقييمها، وتقدمي احللول هلذه املشكالت، وكذلك إصدار االقرتاحات 
قية الرتبوية يف تعليم البالغة.فتطبيقها، تكون نتيجة هذا البحث حلل املشكالت ولرت 

تعليم البالغة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية جبمرب كذلك يف اجلامعات األخرى 
 معيارا ومصدرا يف تعليم البالغة. املماثلة. ونظراي تكون

 Qualitativeمنهج البحث: يستخدم الباحث يف هذا البحث املدخل الكيفي)

Approach ومنهج هذا البحث هو دراسة احلالة وهو املنهج الوصفي وحتليلي ،)
 ونقدي.

نتائج البحث: واملالحظة حول نتائج البحث أن الطالب الذي له املمارسة اجليدة 
انل نتيجة جيد جدة، وأما الطالب الذي له ممارسة التعلم املقبول فقد  يف التعلم

انل نتيجة جيدة، والطالب الذي له ممارسة التعلم املقبولة انل نتيجة مقبولة، وأما 
الطالب الذي له ممارسة التعلم الناقصة فقد انل نتيجة مقبولة. وجودة نتائج 

 الطالب هذه تتغري أحياان لعدة أسباب.
 8كوثرحييا   .5

                                                           

ل(، )رسالة اجملسرت:  جبمرب )املشكالت واحللو  عبد املقيت، تعليم البالغة يف شعبة التفسري واحلديث ابجلامعة اإلسالمية احلكومية 7 
 2011كلية دراسة العليا اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 حييا كوثر، تعليم اللغة العربية مبعهد دارالسالم كونتور اخلامس للبنات على ضوء النظرية التوليدية التحويلية، )رسالة اجملسرت: كلية 8 
 2016 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الدراسات العليا جامعة موالان
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العنوان: تعليم اللغة العربية مبعهد دارالسالم كونتور اخلامس للبنات على ضوع 
 النظرية التوليدية التحويلية.

أهداف البحث: وهدفت الدراسة لوصف تعليم اللغة العربية ووصف أنوع األنشطة 
اللغوية مبعهد دارالسالم كونتور اخلامس للبنات على ضوع النظرية التوليدية 

 لية.التحوي
منهج البحث: واستخدم الباحث املنهج الوصفي الكيفي الذي حياول من خالله 
وصف الظاهرة موضوع الدراسة. وأدوات مجع البينات، تتكون من املقابلة 
واستخدم الباحث املقابلة املغلقة إىل املدرسني واملدرسات اللغة العربية وانئب املدبر 

ة، كانداجنان كدير جاوى الشرقية، املالحظ  مبعهد دارالسالم كونتور اخلامس للبنات
الواثئق، ولتحليل البينات قام الباحث أوال جبمع البينا مث حتديد البينات، مث عرض 

 وتصنيف البينات وأخربا استخالص النتائج منها.
نتائج البحث: أما عن نتائج البحث، قد نوصل الباحث إىل النتائج التالية: إن 

ضهم ونعض األنشطة اللغوية مبعهد دارالسالم كونتور اخلامس بعالتعليم اللغة العربية 
يستخدم النظرية التوليدية عند تطبيقه. وأن تعليم اللغة العربية مبعهد دارالسالم  
كونتور اخلامس للبنات تنقسم إىل قسمني هو تعليم الرمسي )يف الفصل( وغري 

لكفاءة مس للبنات عن االرمسي )خارج الفصل(، ويهتم معهد دارالسالم كونتور اخلا
 واألداء لطالباته يف اللغة العربية، ويف توليد اجلملة العربية كانت الطالبات يستخدم

قواعد اعادة الكتابة لنعوم تشومسكي لتوليد اجلملة. وأما األنشطة اللغوية على 
ضوع النظرية التوليدية التحولية مبعهد دار السالم كونتور اخلامس للبنات تتكون 

حملادثة األسبوع، واملناقشة األبوعية، واإلنشاء األسبوعي، واخلطابة املمربية من: ا
)احملاضرة األسبوعية(، وتسجيع وإصالح اللغة، وحممة اللغة، والتمثيل املسرحي، 

 واملسابقة اللغوية.



9 
 

 
 

 9عبد هللا .6
كلية بالعنوان: دور اللغة العلم العربية على ترقية استجابة الطلبة يف العملية التعليمية 

 الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
ة ( ملعرفة برانمج قسم تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري جبامع1أهداف البحث: )

( ملعرفة استخدام اللغة العربية 2موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، )
ة العربية  املستوى األول ملرحلة املاجستري قسم التعليم اللغيف العملية التعليمية يف

( ملعرفة خصائص لغة 3جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، )
املعلم العربية املستخدمة يف العملية التعليمية يف املستوى األول ملرحلة املاجستري 

االنج، لك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مقسم التعليم اللغة العربية جبامعة موالان ما
( لكشف دور خصائص لغة املعلم العربية املستخدمة على ترقية استجابة الطلبة 4)

يف العملية التعليمية عند طلبة قسم تعليم اللغة العربية يف املستوى األول املرحلة 
 املاجستري جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

هج البحث: وللوصول إىل البياانت استخدم الباحث املدخل على سبيل البحث من
الكيفي ومنهجه على سبيل دراسة الوصفية التحليلية، واستخدمت املالحظة، 
املقابلة، والواثئق، األساليب مجع البينات، واستخدم األسلوابلثلثي لتحليل 

 البياانت.
ة: أن تتلخص يف األمور األتي نتائج البحث: أما نتائج من هذا البحث فيمكن

( إن برانمج تعليم اللغة العربية ملرحلة املاجستري جبامعة موالان مالك إبراهيم 1)
اإلسالمية احلكومية ماالنج، الربانمج التكامل والرتابط بني املكوانت املوجودة فيه، 

م د( اللغة العربية تستخ2حىت يستطيع أن حيقق وحيصل تلك األهداف التعليمية، )
                                                           

هيم اعبد هللا، دور التعليم اللغة العربية على ترقية استجابة الطلبة يف العملية التعليمية بكلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبر  9 
 2016مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج اإلسالمية احلكومية ماالنج، )رسالة اجملسرت: كلية الدراسات العليا جامعة موالان 
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ف ي العملية التعليمية التكون كاملة والتسمى اللغة العربية االتصالية يف العملية 
التعليمية. ومن خالل اللغة العربية فحسب فال تصل الرسالة إىل السامع أو القارئ، 

 وال تستطيع املستمع أن يفهم ما يقال أو ما يلقى.
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 الفصل الثاين

  اإلطار النظري

 ربيةمفهوم اللغة الع .أ

أمجع معظم العلماء واملفكرين, على أن اللغة بصفة عامة، هي نظام صويت 
رمزي تواصلي )داليل(، تستخدمه اجلماعة يف التفكري، والتعبري عن أغراض أفرادها وما 
يدور يف عقوهلم ونفوسهم من فكر ومشاعر، كما توظفه اجلماعة يف اإلتصال والتفاعل 

 10.بني أفرادها

قواعده وأسسه، وهو نظام مركب يتكون من فنون متنوعة  إن اللغة نظام له
عرفتها كل اللغات، قراءة وكتابة وحتدات واستماعا، وكل فن منها يؤتر يف اآلخر ويتأثر 

واللغة يف بنيتها  به، كما أن لكل منها قواعد وضوابط انظمة يف البناء واالستخدم.
فها مع عىن، واليت تشكل يف آلوطبيعتها مجلة من األصوات املنطوقة والرموز ذات امل

 بعضها كالما مفهوما له دالالت متعارف عليها لدى أبنائها نطقا وكتابة.

تواصيلية )داللية( ألن الغاية األساسية منها متكن يف  –كذلك   –واللغة 
وظيفتها، املتمثله يف حتقيق االتصال الناجح والفاعل بني أبنائها، مبا خيدم أغراضهم 

وال توقف وظيفتها التواصلية عند هذا احلد، بل تتعدي ذلك،  حلياة.وغاايهتمفي ا
لتصبح أساس االتصال بني اإلنسان واحلياة بكل معانيها وجوانبها، يف تواصله مع نفسه 
ومع غريه، فكراي وعمليا وثقافيا واجتماعيا، كما أهنا حاضن الفكر، ومدخل الفرد إىل 

  العامل بكل مافيه.

                                                           

 23(، ص. 2002، )القاهرة: دار الفكر العريب للطباعة والنشر تدريس فنون اللغة العربيةعلي أحدم مدكور، 10 
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ى ط الفرد، يف إطار تفاعلي، يعتمد فيه احلدث اللغوي علتقوم اللغة على نشا
ثالثة عناصر أساسية هي :" املرسل والرسالة واملتلقي" وملا كنت الرسالة هي اللغة، فإهنا 
متثل حلقة الوصل بني املرسل واملتلقي، ومن دوهنا لن يكون هناك أي شكل من أشكال 

ملية يفها، سوف يؤثر سلبا يف عالتواصل اإلنساين، كما أن ضعفها واخللل يف توظ
اإلتصال ويف طرفيه )املرسل واملتلقي( فال تؤدي وظيفتها التفاعلية على حنو جيد، وقد 

  11يفقدها هذا خللل وظيفتها متاما.

اختلفت اآلراء يف مفهوم اللغة العربية، اللغة العربية لغة غنية، دقيقية، شاعرة، 
لى دراجة دل بوحدة طريقتها يف تكوين اجلسمة عمتتاز ابلوفرة اهلائلة يف الصيغ، كما ت

  12من التطور أعلى منها يف اللغات السامية األخرى.

وهكذا اختالف العلماء الغربيون، والعرب القدامى، واحملدثني يف تفسري أصل 
اللغات. ويف احلقيقة إّن هللا خلق اإلنسان يف أحسن تكوين وتقومي، وهو قادر على 

ة وأجودها. اللغة العربية هي لغة العروبة وإلسالم، وأعظم جعله يتكلم أبحسن لغ
مقومات القومية العربية، وهي لغة حية قوية، واتسع صدرها لكثري من األلفاظ الفارسية، 

  13واهلندية، واليواننية وغريها.

إن اللغة العربية كغريها من اللغات جمموعة من الرموز، املتمثلة يف احلروف 
الىت يستدعى نطق واحد منها أو أكثر أصواات معينة، تعطي دالالت اهلجائية العربية، 

يدركها من يفهم هذه اللغة، وعتد القراءة الصامتة لتللك احلروف املتمثلة يف الكلمات 
واجلمل والفقرات واملصنفات تقدم هذه الرتكيبة من احلروف لغة مفهومة اللقارئ. يف 

 ا، وهذه الرموز حمملة ابملعاين واألفكار ذاتاللغة العربية جمموعة من الرموز اخلاصة هب
                                                           

 15،ص.(2011منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب،)وزارة: الثقافة.دمشق.  تنمية مهارة القراءة والكتابةحات حسني البصيص، 11 
 46(، ص.1991. )الرايض:دار الشواف للنشر والتوزيع، تدريس فنون اللغة العربيةمدكور، على أمحد.12 
 48(، ص.1982، )القاهرة: دار املعارف يف طرق التدريس املوجة الفين ملدرسى اللغة العربيةإبراهيم عبد العليم، 13 
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الدالالت املفهومة الذين يعرفون هذه اللغة، وتلك الدالالت تقوم عليها عمليات 
االتصال بني األفراد واجملتمعات الذين تكون اللغة العربية لغتهم األم، أو الذين جييدون 

مما حفظ هلم  رخيهم الطويل،هذه اللغة وهكذا كانت اللغة العربية ابلنسبة العرب عرب ات
ترائهم الذي تتاقلته األجيال عرب الزمان، وبذلك تكون عمليات االتصال اليت تؤديها 

 14اللغة ممتدة بني ثنااي الزمن املاضي واحلاضر واملستقبل.

 أمهية اللغة العربية  .ب
 اإن اللغة العربية كغريها من اللغات ذات أمهية كبرية يف حياة الفرد واجملتمع أم

 أمهية اللغة العربية ابلنسبة الفرد فتتضح فيما يلى:
إن اللغة أهم أداة يعرب هبا اإلنسان عن أفكاره، ويعرضها على األخرين، وذلك مما  .1

يزيد من ثبات اإلنسان واستقراره حيث كثري من الذين ال تطاوعهم اللغة يف التعبري 
عرون والعجز فيش عن أفكارهم سالسة ويسر، وانطالق، يصابون ابلعى واحلصر
 ابلدونية مما يؤثر على حالتهم النفسية فباللغة حيقق الفرد ذاته.

لغة الفرد أهم األدوات اليت حتقق له عمليات االتصال الفعل بثقافته واألخرين  .2
ولغتنا العربية هي الىت تصل الفرد بتعاليم ديننا اإلسالمى احلنيف مما ميكنه من 

 ديه القيم واإلجتاهات اإلجيابية.الثقافة اإلسالمية اليت تشكل ل
يعرب اإلنسان عن انفعاالته ابللغة وهذا مما يريح اإلنسان، وخباصة مع انفعاالته  .3

احلادة حيث ذلك التعبري خيفف من حدة هذه االنفعاالت، وهنا جيد اإلنسان 
راحته النفسية وقد يكون هذا التعبري كالما، أو شعرا، أو مقاال، أو قصة، واملنهج 

                                                           

 11ة: مكتبة وهيبة(، ص. )القاهر  املنهج يف اللغة العربية،حممد علي امساعيل،  14 
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يد يف اللغة، واملعلم املاهر أيضا يستثمر ان ذلك يف مجيع مراحل التعليم لصاحل اجل
 املتعلم.

اإلنسان جملتماعي بطبعه وحياته يف مجاعة تقوم على التفاهم، واللغة أهم أدوات  .4
 هذا التفاهم بني اإلنسان وغريه يف كل جتمع إنساين.

ة فهي عنوان الشخص إن اللغة قد تعطي من منزلة اإلنسان، أو تتزل من قدر  .5
وهويته. ولعل زهري بن أيب سلمى الشاعر اجلاهلي كان يعين ذلك يف قوله: لسان 

 الفىت نصف، ونصف فؤاده           رب زايدته أونقصه يف التكلم.
أن اللغة وسيلة استمتاع اإلنسان مبظاهر اجلمال يف احلياة فالطفل يستمتع هبدهدة  .6

يشعر الألطفال ابلرضا والسعادة وهم ينشدون أمه، ويسعد ابلنغمات اجلميلة، و 
نشيدا مجاعيا، أو يستمعون إليه يف غبطة وسرور. والكلمة الطيبة اليت يسمعها 
اإلنسان يكون هلا مفعول السحر على نفسه فهي متألها سعادة وسرورا، كما يكون 

مبلة جلالكلمة غري الطيبة ما يقابل ذلك متاما. وعندم يستمع اإلنسان إىل األنغام ا
احللوة الشائقة تعطيه اهلدوء والسرور، وغري ذلك يشحنه ابلثورة والغضب. ويستمع 
اإلنسان إىل اللغة من خطبة، أو يقرأها مقالة إو قصة، فيشعر حبب الآلخرين  أو  
كراهيتهم حسبما حتمله إليه اللغة ولذلك عرب القرآن عن الكلمة الطيبة ابلشجرة 

  15ة.الطيبة كلمة طيبة كشجرة طيب
 وتتضح أمهية اللغة ابلنسبة اجملتمع فيما يلى:

اللغة أهم ما تقوم عليه عمليات االتصال والتواصل بني أبناء اجملتمع، والتفاهم بني  .1
أفراده، مما يؤدي إىل التولوم بينهم كما يؤدي إىل رقي اجملتمع وهنضته وتقدمه.فاللغة 

                                                           

 15، ص. املنهج يف اللغة العربيةحممد علي امساعيل،  15 
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صل ماضيه نه وهويته، ومهزة و روح اجملتمع دليل تقدمه وحضارته وتطوره، وهي عنوا
 حباضره، وهي أهم أدوات التفكري الستشراف مستقبله.

اللغة أهم وسائل متاسك اجملتمع وترابطه فهي متثل روح وحدة أفكاره وأهدافه اليت  .2
تشكل وحدة الفكر واهلدف لدى أبناء األمة فاللغة هي اليت تشكل فكر اجملتمع 

 ووجدانه.
رب يعرب عن حضارهتا وثقافتها، فهي املعني الذي يتش اللغة سجل تراث األمة الذي .3

منه النشء روح ترابط اتريخ أمتهم املاضي واحلاضر لينطلقوا حنو املستقبل، وهي 
اليت حتافظ على الرتاث وحتمل كل عناصر التقدم والتطور واإلبتكار، ويتم ذلك 

جلديدة ا عن طريق الوضع واإلشتقاق واالقتباس والنحت والتعبري عن املسميات
اباأللفاظ أو األفكار. وقد قامت لغتنا العربية بذلك عرب عصورها املختلفة بكفاءة 

 عالية.
اللغة املراة ت تعكس خصائص األمة العقلية، ومميزاهتا يف اإلدراك والوجدان، ومدى  .4

ثقافتها ومستوايت تفكريها يف شىت جماالت احلياة املختلفة، وتفسريها لظواهر 
ملا وراء الطبيعة كل ذلك وما إليه يتبعث أثره وصداه يف لغة األمة. الكون، وفهمها 

واللغة العربية قد احتوت تراث األمة العربية ونقلته إىل األجيال والدنيا كلها 
وعكستها داللة انطقة على مستوايت هذه اللغة عرب عصورها املختلفة منذ اجلاهلية 

اللغة،  ع إال ابللغة وعلى اللغة. وقوةحىت اليوم. وبذلك التقوم حياة إنسان أو جمتم
وإفصاحها عن املعىن املراد، ودقتها يف حتديد هذا املعىن، رصحتها وسالمتها على 

 16لسان كل فرد من أبنائها دليل يؤكد دقة الفرد واجملتمع الذي متتين إليه هذه للغة.

                                                           

 16، ص. املنهج يف اللغة العربيةحممد علي امساعيل،  16 



16 
 

 
 

 ج. كفاءة اللغة العربية 

 املهارات اللغوية األربعة .1
هارات اللغوية يتطلب منا أن نتحدث أوال عن املهارة، قبل ان احلديث عن امل

حديثنا عن اللغة. وسنبدأ ابلتعريف املعجمي. الن التعريف املعجمي غالبا ما يكون 
عرف ابن منظور: املاهر: السابح، ويقال: مهرت  .أساسا للتعريف االصطالحي

اذق ط: املاهر. احلهبذا األمر أمهر به مهارة: أي صرت به حاذقا، و يف معجم احملي
بكل عمل، والسابح اجمليد. ويف املعجم الوسيط: مهر يف الشيء وبه مهارة، أحكمه 

ونالحظ  17.وصاربه حاذقا، فهو ماهر، ويقال : مهر يف العلم ويف الصناعة، وغريها
من خالل هذه التعريفات اللغوية أن معين املهارة يف اللغة يدور حول: أحكام 

  18ق فيه.الشيء وإجادته واحلذ
وأما مهارت معين اصطالحي فهي كما قال أبو عالم أبهنا: سلوك يتصف 

 19ابلتكرار، ويتكون من سلسلة من األعمال اليت يتم أداؤها بطريقة اثبته نسبيا.
ومن  20وأيضا أمحد زكي صاحل أبهنا: السهولة والدقة يف إجراء عمل من األعمال.

هنا: عريفا يتناسب مع املهارات وهو أخالل هذه تعريفات ميكن أن حندد للمهارة ت
أداء لغوي )صويت أو غري صويت ( يتميز ابلسرعة والدقة، والكفاءة، والفهم، ومراعة 

  .القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة
ويتضح من هذا التعريف أن مهارة اللغوية: أداء لغوي صويت فيشمل القراءة 

تماع، يل، وغري صويت فيشمل: اإلسوالتعبري الشفهي، والنصوص، والتذوق اجلما

                                                           

،املؤسسة املصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر، )طبعة مصورة عن مطبوعة بوالق( 1ابن منظور : لسان العرب، جزء 17 
 35-34هر، ص القاهرة)د.ت.( مادة م

 7.ص. 1413أمحد فؤاد حممود، املهارات اللغوية ) الرايض : دار املسلم للنشر والتوزيع،  18 
 24( ص. 1978رجاء محمد أبو عالم، علم النفس التربوي )الكويت : دار القلم، 19 

 22( ص. 1979أحمد زكي صالح، علم النفس التربوي ) القاهرة : مكتبة النهضة المصرية، 20 
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والكتابة، أبنوعها، والتذوق اجلملي اخلطي وغري اخلطي،وهذ األداء يتميز ابلسالمة 
 اللغةوية من حيث: مراعة القواعد )النحوية و الصرفية، واإلمالئية، واخلطية(.

وهذه املهارات الزمة لكل إنسان مثقف بواجه عام، والزمة ملن يعمل يف 
م بوجه خاص. إن املهارات اللغوية متثل الركيزة األوىل يف السيطرة على حقل التعلي

اللغة، فإذا امتلك املتعلم املهارات اللغوية، كانت لديه القدرة اللغوية، وابلتاىل سهل 
 21عليه استعمال اللغة دون مشقة أو عناء.

 مهارة االستماع .2
ا ل اليت قاهلمهارة االستماع هي القدرة على هضم وفهم الكلمات أو اجلم

املخاطب أو ابلوسائل اخلاصة. مهارة اإلستماع. لكل أهداف تعلم اللغة فيها 
مهارة اإلستماع، يف اللغة األول أو اللغة الثانية. ويعرتف مهارات االستماع  

مع  total physical response. يبدأ بنظرية 197كلمكوانت الرئيسية اللغة يف عام 
مكتوبة أن مهارة اإلستماع ليست األنشطة اجتاه جامس أسري.يف تلك النظرايت 

 22واحدة ألهنا متابعة ابحلركة والبشر وغريها.
 أهداف االستماع .3

لالستماع أهداف كثرية، وحتتلف األهداف من مرحلة إىل أخرى وميكن 
 إبراز أهم أهداف االستماع فيم يلي:

 القدرة على اإلضغاء والنتباه، والرتكيز على املادة املسموعة. (1
 القدرة على تتبع املسموع، والسيطرة عليه مبا يتناسب مع غرض املستمع. (2
 القدرة على فهم املسموع يف سرعة ودقة من خالل متابعة املتكلم. (3

                                                           
 ( ص. 1982مان : دار الفرقان، د أبو زينة، الرياضيات مناهجها وأصول تدرييسها )عفري21 

 11 .ص.1413أحمد فؤاد محمود، المهارات اللغوية ) الرياض : دار المسلم للنشر والتوزيع،  22 
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غرس عدة اإلنصات ابعتبارها قيمة اجتماعية ، وتربوية مهمة يف إعداد  (4
 الفرد.

 تكوين اجتاهت أفضل جتاه االستماع لتمضية أوقات الفرغ. (5
انب التذوق اجلمايل من خالل اإلستماع إىل املستحدااثت تنمية ج (6

 العصرية واختيار املالئم منها.
 القدرة على إدراك معاين املفردات يف ضوع سياق الكالم املسموع. (7
 القدرة على إصدار احلكم على الكالم املسموع، واختاذ القرار املناسب. (8

 أمهية مهارة االستماع .4
ة ختتلف من جمال إىل آخر، وميكن إبراز يتضمن االستماع مهارات متعدد

 أهم مهارات اإلستماع فيما يلى:
إن دقة السمع عامل فسيولوجي هام، وهي يف  23االنتباه ملادة طويلة: (1

الوقت نفسه مهارة ميكن تعلمها، وذالك برتكيز االنتباه مع املتكلم أو 
القارئ، والتوجيه إليه، وهذف عوامل التشتيت اليت تصرف الذهن عن 

 االنتباه.
إدراك األفكار األساسية والفرعية للنص املسموع: وتلك املهار من مهارة  (2

الفهم، فاملستمع عليه أن يعرف األفكار األساسية للموضوع املسموع. 
ويعرف ما تتضمنه هذه األفكار من أفكار جزئية متضمنة، ويتحقق 

هلا و كتابة لبعض النقاط األساسية الىت يدور ح-ذالك ابتسجيل السريع
 املعضوع.

                                                           
 77ص. (،9731ة األهرام، القاهرة مؤسس شايلد، علم النفس واملعلم )ترمجة: عبد احلليم حممود السيد وآحريندينس ت23
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إدراك العالقات املختلفة يف النص املسموع. فاملستمع اجليد هوالذي  (3
حيلل املوضوع املسموع ويدرك  العالقات املختلفة للموضوع وحيدد 

 أغراض املتكلم.
 تنمية مهارات االستماع .5

منذ أجيال عديدة واالهتمام منصب على تنمية املهارات اللغوية املتعلقة 
بة والكالم، وأمهلت مهارات االستماع إمهاال اتما. ولكن ظهر يف ابلقراءة والكتا

األوانة األخرية اهتمام واضح بتنمية مهارات اإلستماع.  ومن أجل ذالك 
استخدمت أجهزة متقدمة مثال: أجهزة املعمل الصويت، وحتديد درجات األصوات، 

ا يف النطق. يتابعهودقة أدائها، واملتعلم يستمع من خالل األجهزة هلذا األصوات مث 
 وخباصة يف استماع القرأن الكرمي ومتابعة الصوت ابلنطق السليم لآلايت القرأنية.

ولقد كان تعلم االستماع حىت وقت قريب التدرك أصوله والقوعد، فيكتفي 
بطلب االنتباه، أو اإلنصات من املستمع فقط. ولكن هذا ابلطبع اليؤدي إىل 

هارة االستماع. وهناك عدد من اخلطوات ميكن أن االستماع اجليد، أو تنمية امل
 تسرتشد هبا لتنمية مهارة االستماع وهي:

إدراك أن تعلم مهارات االستماع التتحقق مرة واحدة، أو فجأة، ولكن    (1
 تتحقق تدرحيبيا، وابلتدريب املستمر عليها.

 حماولة معرفة األخطاء، والتخلص منها تدرجيبيا عن طريق النقد الذايت. (2
 اسيات يف تعلم االستماعأس .6

يتضمن تعلم االستماع عدة أساسيات جيب االتفات إليها حيت نتمكن من 
 حتقيق أهداف التعلم يف يسر والسالمة، وهذا األساسيات هي:
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االنتباه والتنبيه املركز. ويكون برتكيز النظر،  وحصر السمع والفكر مع  (1
 ليم.لية التعاملتحدث، وتوعية املستمع هبذا اجلوانب أساس يف عم

حذف عوامل التشتيت الشعورية : فاملستمع قد ينشغل بعوامل داحلية  (2
يفكر فيها، أو عوامل خارجية تلفت نظره أو مسعه، وجتعله يبتعد عن 
ا املوضواع املستمع إليه. وتعريف املستمع هبذا األمور ومعاونته على حتبنبه

 يساعدان كثري يف تعلم االستماع.
يعمل بسرعة أكثر من لسان املتحدث، فعلى عقل املستمع وفهمه  (3

املستمع أن يستخدم فارق السرعة يف ذايدة الفهم، بدال من السرحان، 
 وانصراف العقل، والنظر والسمع عن املتحدث.

 كفاءة االستماع ترتبط ببعض العوامل مثل قوة التأثري من املتكلم. (4
 مهارة الكالم .7

عين فيدة، وعند املتكلمني هو املالكالم يف أصل اللغة عبارة عن األصوات امل
القائم ابلنفس الذى يعرب عنه أبلفاظ، يقال يف تفسى كالم، ويف اصطالح النحاة: 
اجلملة املركبة املفيدة حنو: جاء الشتاء. أما احلديث فهو كل مايتحدث به من كالم 
وخري، ويقال: احلديث ذو شجون يتذكر به غريه، ويطلق أيضا على كالم رسول 

صلعم، ويف اصطالح احملدثني: قول أو فعل أو تقرير نسب إىل النيب صلعم، هللا 
 24ويطلق احلديث ويراد به اجلديد،يقال: حديث عهد بكذا، قريب عهد به.

أما تعريف االصطالح للكالم فهو ذالك الكالم املنطوق الذى يعرب به املتكلم 
اعر عما يف نفسه من هاجسه، أو خاطره، وما حيبول خباطره من مش

وإحساسات،وما يزخربه عقله من رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه من 
                                                           

  802، مادة الكالم ،ص. 2معجم الوسيط، ج  24
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معلومات، أو حنو ذالك، يف طالقه وانساب، مع صحة يف التعبري وسالمة يف 
 25األداء.

وميكن تعريف الكالم أبنه : مايصدر عن االنسان من صوت يعرب به عن 
اء قل  قي ذهن املتكلم. وبنشيء له داللة يف ذهن املتكلم والسامع، أو على األ

على هذا، فإن الكالم الذى ليس له داللة يف ذهن املتكلم أو اسامع، البد كالما، 
 بل هي أصوات ال معين هلا.

 أمهية الكالم .8
ملا كان للكالم منزلته اخلاصة بني فروع اللغة العربية ، وهو أنه الغاية من كل 

نا م يف احلياة نقاط حمددة تكشف لفروع اللغة، سنحاول هنا أن نوضح أمهية الكال
 جوانب من هذه األمهية:

من املؤكد أن الكالم كوسيلة إفهم سبق الكتابة يف الوجود، فااإلنسان  (1
 تكلم قبل أن يكتب،ولذالك فإن الكالم خادم للكتابة.

التدريب على الكالم يعود اإلنسان الطالقة يف التعبري عن أفكاره،  (2
 هه اجلماهري.والقدرة على املادأة ومواج

احلياة املعاصرة مبا فيها من حرية وثقافه ،يف حاجة ماسة إىل املناقشة،  (3
وابداء الرأى، واإلقناع، والسبيل إىل ذالك إال ابلتدريب الواسع على 

 التحدث،الذى يؤدي إىل تعبري الواضح عما يف النفس.
الكالم خصوصا يف هذا العصر الذى تعددت فيه وسائل النقل  (4

ت ليس وسيلة لطمأنة الناس املتنقلني فقط بل طمأنة أهليهم واملواصال
 وذويهم، الن يف انقطاع االتصال بداية اخلطر.

                                                           
 233حممد صالح اللدين علي جماور، تدريس اللغة العربية للمرحلة االبتدائية،.ص.  25



22 
 

 
 

والكالم نشاط إنساين يقوم به الصغري والكبري، واملتعلم واجلاهل، والذكر  (5
واألنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر يف التعامل مع احلياة، والتعبري عن 

 مطالبة الضرورية.
 ة القراءةمهار  .9

القراءة هي التعرف على الرموز املطبوعة، والفهم هلذا الرموز املكونة للجمل 
والفكرة واملوضوع. ويقول أبرهيم أن القراءة عملية يراد هبا إجياد الصلة بني لغة 
الكالم والرموز الكتابة، وتتألف لغة الكالم من املعاين واأللفاظ اليت تؤدي هذه 

( الفظ الذى 2( املعىن الذهين، 1أن عناصر القراءة هي:  املعاين. ويفهم من هذا
 26( الرمز املكتوب.3يؤديه،

 أنواع القرأة  .10
هناك عدة تقسيمات للقراءة ختتلف ابختالف عدد من اإلعتبارات وذالك 

 على حنو التاىل:
( قراءة صامته، مفهوم 1من حيث األداء والشكل العام تنقسم إىل قسمني: 

مالية الىت يتم من خالهلا التعرف البصري للرموز املكتوبة، قراءة صامته إىل الع
وتفسريها وربطها خبرية املتعلم دون النطق هبا. فكما أن اإلنسان يف مقدورة إدراك 

حيوان نبات وغريها( دون أن ينبس ابمسه، فكذالك –الشيء الذى يراه )إنسان 
( القراءة 2 ن النطق هبا.احلال ابلنسبة للكلمة املقروءة يف صمت، يدركها القارئ دو 

اجلهرية. مفهوم القراءة اجلهرية هي التقاط الرموز املطبوعة، وتوصيلها عرب العني إىل 
املخ،وفهمها ابجلمع بني الرمز كشكل اجملرد، واملعىن املختزن له يف املخ مث اجلهر هبا 

 إبيضافة األصوات واستخدام أعضاء النطق استخداما سليما.

                                                           
  56-55م(، ص.  2009فتح املوجود، مدخل إىل تدريس اللغة العربية، ) متارم: مءسسة امل تر، 26
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( قراءة للدرس، هذا 1القراءة تنقسم إىل قسمني: من حيث الغرض من 
النوع من القراءة يلجأ إليه الكثري من األشخاص للوفاء مبتطلبات أعماهلم أو مهنهم 
املختلفة، فااملعلم يقرأ إلعداد دروسه، و الطالب يقرأ لالستذكر وحتصيل املعلومات. 

يها ات وتوظيف ما فوبعض الناس يلجأون إىل قراءة احملاضر والتقارير واملذكور 
( قراءة لالستماع، هذا النوع من القراءة أصبحت احلاجة إليها 2واإلفادة منه. 

ملحة أكثر يف العصر هذا الذى اتسم ابلتعقيد وكثرة املشاكل اإلجتماعية النامجة 
عن طبيعية احلياة وإيقاعها العنيف، وهنا جييد  الكثري من الناس أن هناك مندوحة 

ض القراءات للرتويح عن النفس، أو لتحقيق أوقات ممتعة وسارة، لالجتاة إىل بع
( قراءة حلل مشكالت، فهي 3 27هرواب من ضجيح احلياة وعناءاهتا ومشكالهتا.

ذالك النوع من القراءة الذى يتصل برغبة القارئ يف معرفة شيء معني والوصول 
رار معني صول إىل قفيه إيل قرار بناء على جمموعة من اخلقائق، وذالك كالقراءة للو 

 28يف مبدأ من املبادئ احلياتيه، أو لتقدير قيمة من القيم اخللفية أو حنو ذالك.
 أهداف مهارة القراءة .11

من كل ما سبق ميكن أن يستخلص أن من أهم أهداف مهارة القراءة وهي كما 
 يلى:

إكتساب عادات التعريف البصري على الكلمات، كالتعرف على  (1
 لتعرف على الكلمة من حتليل بنيتها وفهم مدلوها.الكلمة من شكلها، وا

 فهم الكلمات، واجلملة، والنصوص البسيطة. (2
بناء رصيد  مناسب من املفردات اليت تساعد على فهم القطع اليت قد  (3

 متتد إىل عدة فقرات.
                                                           

 .83-77( ص,  2011وية ،) ماالنج : اجلامعة موالن مالك إبرهيم ماالنج، أنوار هداى، املوجه لتعليم املهارات اللغ 27
  .147م ( 1991علة أمحد مدكور ، تدريس فنون اللغة العربية ، )الرايض : دار الشوف،  28
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تنمية الرغبة والشوق إىل القراءة واالطالع، والبحث عن املواد  القرائية  (4
 اجلديدة.

يف القراءة اجلهرية ومعرفة احلروف وأصواهتا، ونطقها،وصحة  سالمة النطق (5
 القراءة.

 29التدريب على عالمات الرتقيم ووظيفتها يف القؤاءة. (6
 مهارة الكتابة  .12

أن تعريف الكتابة  هنا أمر ابلغ األمهية، حىت اليظن ظان أن الكتابة هي  
يري(، لذلك أنه ر تعبري الكتايب املدرسي فقط، وهو ما يطلق عليه ) التعبري التح

من الضرورة أن حندد مهفوم الكتابة الشامل هنا. وسنبدأ ابتعريف املعجمي، ألن 
التعريف املعجمي كما سبق أن ذكران يف تعاريف سابقة غالبا مايكون أساس 

 للتعريف االصطالحي.
ة، فالكتابة يف اللغة تعين اجلمع والشد والتنظيم، كما تعين: االنفق على احلريّ 

يكاتب عبده على مال يؤدية منجما، أي يتفق معه على حريته مقابل  فالرجل
واملعين االصطالحي حبمع  30مبلغ من املال. كما تعين: القضاء واإللزام واإلجياب.

هذه الدالالت املتنوعة: فالشد واجلمع والتنظيم أمر ضروري للكتابة، ألن الكتابة 
لقائمة ة يتمثل يف رغبة اإلنسان اال تقوم إال على الصياغة اجملكمة، ومعىن احلري

يف نفسه لتحرير األفكار، واألحسيس، واملشاعر احملبوسة داخل نفسه، ومعىن 
اإللزام يتمثل يف أن الكلمة املكتوبة ملزمة لصاحبها وتعترب شاهدا ودليال يقضى 

 به عليه.
 

                                                           
 147ص. . علة أمحد مدكور ، تدريس فنون اللغة العربية،29
 أبن منظور : لسان العرب، 30
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 منزلة الكتابة وأمهيتها .13
فحرة انية، وتعترب مالكتابة مرحلة متقدمة من مراحل تطور احلضارة اإلنس

العقل البشري،وأعظم ماأنتجه العقل اإلنسان، وال تغايل إذا قلنا: إن اإلنسان 
حني اخرتع الكتابة بدأ اترخية حلقيقي ، فكم ضاع من تراث األمم بسبب عدم 

 تسجيلة كتابة، وكم من أهم خلدها التاريخ بسبب تسجيل تراثها كتابة.
ئ وجود، وتسبق مرحلة القراءة، فالقار والكتابة تلي مرحلة التحدث يف ال

اليقرأ إال ما هو مكتوب، والكتابة تفضل احلديث الشفوي، ألن احلديث الشفوي 
يتم غالب دون طول أتمل أو تفكري، فهو عفوي متليه احلاجة الراهنة، وتقتضيه 
متطلبات للخظة، لذا فإنه يرتبط بقضاء الضلرورات احلياتيه العاجلة، أو التعبري 

ملشاعر التلقائية الفروية، أما الكتابة وإن كانت أقل عناصر اللغة استخداما عن ا
يف احلياة إال أهنا تعدأفضلها جامعا، ألهنا تستلزم الرؤية واألانة والتمهل، ومد 
اومة النفكري والنظر، وهلا قوعدها وموصفاهتا، إذا تعتمد على: تنظيم األفكار 

تلف عن متاسكها وترابطها، ولغة الكتابة ختبعد بلورهتا وصياغاهتا، والتحقق من 
لغة التعبري اليومي، فتختفي فيها مظاهر االرجتال والسرعة، كما أهنا تستخدم 
الفصحي يف أدئها، فتساعد على رقي اللغة، واكبت الكتابة نضج العقل 

  31اإلنساين، وارتقاء إدراكه، وتكامل مهاهيمه.
 وميكن إبراز أمهية الكتابة فيها يلي:

 أهنا جزء أساسي للموطنة، وشرط ضروري حملو أمية املوطن.  (1
أهنا أداة رئسية للتعلم جبميع أنواعه ومراحله، واألخذ عن األحرين فكرهم   (2

 وخواطرهم.

                                                           
  15العريب، ص. لشنطي، فن التخرير حممد صاحل ا31
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 أهنا وسيلة اتصل بني أفرد البشر ابملؤلفات واخلطاابت وغريها.  (3
لثقافة اأهنا أدة اتصال احلاضر ابملاضي، والقريب ابلبعيد، ونقل املعرفة و   (4

إىل املستقبل إذ أن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق لواصل خربات 
 األجيال ببعضها، واألمم ببعدها.

 أهنا أدة حلفظ الرتاث ونقله.  (5

 . عناصر اللغة2

 تتكون اللغة من جمموعة من النظم هي:

 النظام الصويت (1
ل أن تكون قباللغة يف حقيقتها األوىل هي نظام من الرموز الصوتية املنطوقة 

مكتوبة. يبحث هذا العلم يف النظام الصويت اللغة والوظيفة اليت يؤديها الصوت 
الواحد، كما يبحث يف خمارج احلروف وارتباط األصوات بعضها ببعض وكيفية 

 أتثري الصوت فيما جياوره من أصوات األخرى.
 النظام الرتاكيب (2

ات تتحكم يف وضع الكلمهو العلم الذي يتم بدراسة القواعد واألنظمة اليت 
وترتيبها وصورة النطق هبا عن طريقة ما يطرأ على أواخرها من أشكال إعربية 
خمتلفة. أي أن حنو يتم بكيفية قيام العالقات بني الكلمات يف اجلملة، وكيفية 
فهم آداء الكلمات بوظيفتها النحوية يف اجلملة، كما أنه العلم الذي يساعد 

سة ه وبعده عن الزلل واخلطأ يف الكالم ومعىن ذلك أن درااملتعلم على تقومي لسان
القواعد ليس غاية يف ذاهتا وإمنا هي وسيلة لغاية، وتعد هذا الوسيلة أمرامهما 

 لتعليم العربية بغري الناطقني هبا. 
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 النظام املعجمي (3

املعجم هو فرع من فروع علم اللغة، ويتم بدراسة املفردات اللغوية من حيث 
ا اها وإزالة غموضها لغواي، كما يتم بدراسة تصنيف املفردات وتبويبهتوضيح معن

وفقا ألنظمة خمتلفة وترتيب معني، وقد يعرف املعجم ألنه كتاب حيوى مفردات 
اللغة وتوضيح معانيها، أما ابملرادف أو ابلضد أو من خالل السياق أو 

 32ابالشتقاق. 
 

 ةد. أمهية اللغة العربية يف فهم النصوص الديني

يف ابدئ ذي بدإ تتجسد أمهية العربية من إرشادات هللا سبحانه إليها يف كثري 
وقوله )قُ ْرآانا  33من آايت الذكر احلكيم  كقوله: )ِإانَّ أَنْ زَْلَنْاُه قُ ْرآانا َعَربِياا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن(

َر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقْوَن(، شارة إىل أمهية هذه اللغة حيث أن ويف اآليتني إ 34َعَربِياا َغي ْ
هللا اختارها للرسالة األخرية اليت تعم الناس كافة إىل خري الرسل الذي بعث إىل الربية 
عامة وهذا يشري إىل أن العربية ال ختت  هبا العرب خاصة بل ينبغي أن يتعلم منها كل 

ال تعاىل ا وهلذا قالناس، ألن هذه الرسالة اليت حيملها هذا الكتاب موجهة إليهم مجيع
ُ هَلُْم(، وهذا وإن كان قد وجه به إىل  35)َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسْوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِه لِيُ بَ نيِّ

العرب يف املرتبة األوىل فهو أيضا موجه إىل بقية من أرسل إليهم سيدان حممد صلى 
رآن( ل هذا الكتاب )القهللا عليه وسلم وهم كل من على وجه األرض. والقصد من إنزا

                                                           

  46عبد احلميد عبد هللا، أصص إعداد والكتاب التعليمية لغري النطقني ابلعربية،)دار اإلعتصام( ص. 32 
  2القرآن سورة يوسف:  33 
  28القرآن سورة الزمر:  34 
 4القرآن سورة إبراهيم:  35 
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هو إقامة التوحيد وإرساء دعائم الشريعة اإلسالمية وال ميكن ذلك إال بفهم ما حيتوي 
 36عليه القرآن، والفهم له موقوف على فهم اللغة اليت أنزل فيها.

وتشري اآليتان كذلك إىل أن فهم اللغة العربية يقوي العقل ويدعوا إىل التقوى 
ب املشتمل على العلوم واحلكم والعجائب اليت قال عنها وذلك ألن فهم هذا الكتا

ْعَنا قُ ْرآانا َعَجَبا. يَ ْهِدي ِإىَل الرَّْشِد( منوط هبا، وإبدراك هذه  37نفر من اجلن )ِإانَّ مسَِ
العلوم واحلكم والعجائب يستطيع اإلنسان التفكري الدقيق الذي يفضي به إىل معرفة 

العربة اليت بفهمها  وهذا كله ال يتأتى إال بفهم اللغة هللا سبحانه ومبعرفته يتقيه ويطيعه
يفهم القرآن. وقد أشار كثري من كرباء املسلمني إىل أمهية تعلم هذه اللغة والتبحر يف 
علومها املتشعبة وأساليبها املتعددة ليستطيعوا به على استصراج األحكام الشرعية كما 

 38يريدها هللا سبحانه.

هم ضحت هذه النصوص املنقولة حيتاج يف تفسريه إىل ففالقرآن الكرمي كما أو 
اإلعراب وأساليب العرب يف الكالم كما أشار عمر رضي هللا عنه. وقد جر القصور 
يف معرفة العربية قوما إىل الزيغ والضالل ففسروا القرآن على غري مراد هللا تعاىل، وقد 

ود أهل انظره يف مسألة خل روي أن عمرو بن العالء قال لعمرو بن عبيد املعتزيل ملا
يشري إىل ما -الكبائر يف النار، احتج ابن عبيد أن هذا وعد هللا، وهللا ال خيلف وعده

يف القرآن من الوعيد على بعض الكبائر ابلنار واخللود فيها كقوله تعلى: )َوَمْن يَ ْعِص 
ا  َها َوَلُه َعذَ هللَا َوَرُسْولِِه َويَ تَ َعِد ُحُدْوَدُه يُْدِخَلُه اَنراا َخاِلدا (.ِفي ْ   39اب  ُمِهنْيَ

                                                           

 2(، ص.2015ليزاي: جامعة السلطان زين العابدين حفظ مسطفى و دهور أمحد، أمهية اللغة العربية عند األمم اإلسالمية، )ما 36 
 3-2القرآن سورة الجن:  37 

 3ص.  حفظ مسطفى و دهور أحمد، أهمية اللغة العربية عند األمم اإلسالمية، 38 

 14القرآن سورة النساء:  39 
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ومما سبق من أقوال األكابر من علماء املسلمني يبدو جليا أن القرآن الكرمي 
الذي هو املصدر األول من مصادر الشرع اإلسالمي من التوحيد واألحكام واملواعظ 
والقص ال يتأتى فهمه بدون فهم دقيق للغة العربية، ولذلك كثرت وتنوعت كتب 

ت بعضها بشرح املفردات وبعضها ابإلعراب وبعضها بشرح املظاهر البالغية فاختص
حىت كادت تتحول إىل معاجم لغوية أو كتب حنوية أو بالغية، واألمر نفسه يف السنة 
احملمدية وهي اثين املصادر التشريعية ومبا أنه صلى هللا عليه وسلم عريب كان كالمه  

. ولعل سنته إدراكا جيدا بدون معرفة اللغة العربيةكله ابلعربية فال ميكن إدراك مقاصد 
هذا ما أدى ابلبعض من احملدثني إىل أتليف املصنفات يف غريب احلديث لشرح بعض 

  40املفردات اليت ال تظهر معناها يف أول وهلة إال ابلشرح.

من هذه النصوص السابقة يتجلى واضحا أن املصادر األصلية للدين 
مضامينها إال بفهم اللغة العربية فبهذا يكون لزاما على كل اإلسالمي ال ميكن فهم 

من يريد أن يتعلم الدين اإلسالمي أن يضيف إىل ذلك تعلم اللغة العربية فبها يفهم 
ما يريد وهبا تنفتح له الثقافة اإلسالمية العريقة الواسعة وال ميكن لإلنسان أن يكون 

تنبط فإذا تبحر فيها يستطيع أن يس عاملا يف الدين اإلسالمي إال بفهم هذه اللغة
  41األحكام من مصادرها.

وابجلملة فإن اللغة العربية هلا من األمهية ماال خيفى لدى مجيع جنسات 
املسلمني يف التعرف على شعار دينهم كما أهنا ذات أمهية كربى يف توحيد األمم 

غة املباركة أن ه اللاإلسالمية يف مجيع القارات، وهلذا ينبغي لكل من له يد يف شأن هذ

                                                           
 4 حفظ مسطفى و دهور أحمد، أهمية اللغة العربية عند األمم اإلسالمية، ص. 40 

 5 هور أحمد، أهمية اللغة العربية عند األمم اإلسالمية، ص.حفظ مسطفى و د 41 
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يقوم بدور حاسم يف القضاء على كل ما يسهم يف تثبيط تقدمها وأن يسهم يف بث 
 42معارفها وتسهيل تعليمها خصوصا لغري الناطقني هبا.

 فنون اللغة العربية  ه.

 اإلستماع: .1
هذا الفن من أهم فنون لغتنا العربية، حيث اعتمدت عليه منذ فجر اترخيها 

 ي، ولذلك ينبغي أن ينال األمهية اليت يستحقها يف مناهج اللغة،يف العصر اجلاهل
وطرائق تدريسها، وأساليب التقومي حىت يعرف التالميذ آداب فن اإلستماع، 

 ويسيطروا على مهارته األساسية، ويصنعوا إىل املتكلم بفاعليه.
 الكالم: .2

 يكون من الطفل الصغري بال ضوابط، وينمو من احمليط الذي يعيش فيه
فيستمع اإلنسان إىل اللغة قبل أن يتكلم هبا، وينمو كالمه مث يتحدث لغته، ويعرب 
هبا عن أفكاره ووجدانه، ولذلك كله مفاهيمه ومهاراته اليت ينبغي أن حيصلها 
اإلنسان، ويتمكن منها، ويعتز بصحتها اللغوية. حىت يصبح متكلما واضحا، 

 اللغوية املختلفة.ومتحداث جيدا، ومعربا مؤثرا يف استعماالته 
 القراءة .3

هي مدخل اإلنسان إىل اللغة، والتمهيد اجليد هلا ضرورة، فهي عملية ليست 
ج ابهلينة، حتتاج إىل ختطيط وتفكري وتنظيم حىت يقدم املقروء للمبتدئني وفق منه

علمي تؤكده البحوث والدراسات فيقبل املبتدون على القراءة بدافعيه، وهنا ينبغي 
 النمو ومتطلباهتا الرتبوية عند هؤالء املبتدئني يف تعليم وتعلم مراعاة خصائص

 القراءة، وما بينهم من فوارق فردية حىت يتمكنوا من مهارات القراءة األساسية.

                                                           
 6 حفظ مسطفى و دهور أحمد، أهمية اللغة العربية عند األمم اإلسالمية، ص. 42 
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 الكتابة: .4
تبدأ يسرية، وتنمو مع منو القراءة اليت يقرأها اإلنسان حيث القراءة والكتابة 

فاهيمه، ومهاراته اخلاصة اليت ينبغي وجهان لعملة واحدة برغم أن لكل منهما م
أن يعرفها التالميذ ويسيطروا عليها، وتنمو لديهم خالل مراحل التعليم حىت يعربوا 

 عن أفكارهم ومشاعرهم خالل تعبري هم الكتايب يف دقة وجودة ووضوح ومجال.
وبذلك يكون اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة هي فنون اللغة العربية اليت 

 املدرسة بتعليمها اللنشء وفق معايري علمية تيسر عمليات تعليم وتعلم هذه تعين
فمن اعظم نعم هللا تعلى على اإلنسان نعمة  43الفنون اللغوية املبتدئني يف التعليم.

 اللغة، ولقد لفت القرآن الكرمي االنتباه إىل هذه النعمة، قال هللا تعاىل:
 44( َعلَِّمُه اْلبَ َيان(.3( َخَلَق اإِلْنَسان )2)( َعلََّم اْلُقْرَءان 1)الرَّمْحَن )

واإلهتمام ابللغة قدمي قدم اإلنسان يف هذا الوجود، فمنظ حلظة امليالد اللغوي 
لإلنسان حني علم هللا آدم األمساء، وأودع فيه القدرة اللغوية، قال هللا تعاىل: )َوَعلََّم 

وا نشهد معه مواليد جديدة تضاف إىل لغات واللغة تنمو من 45َءاَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها(.
البشر، ووفيات من لغات أخرى تندثر ومتوت. وقد تعددت اللغات وتنوعت حىت 
أصبح حييا على ألسنة البشر يف حياتنا املعاصرة قرابة ثالثة آالف لغة، هذا خبالف 

امل عاللهجات املتعددة داخل كل لغة، واليت إبضافتها إىل عدد اللغات احلية يف ال
 املعاصر، يصل العدد إىل أكثر من مخسة آالف لغة. وسبحان هللا القائل:

 َذِلَك )َوِمْن َءايَِتِه َخَلَق السََّمَواِت َوْاأَلْرِض َواْختَ َلَف أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَونِْيُكْم ِإنَّ يفْ 
 46ْاألََيِت لِْلَعَلِمنْيَ(.

                                                           
 18، ص.المنهج في اللغة العربيةمحمد علي اسماعيل،  43 

 4-1القرآن سورة الرحمن:  44 

 31القرآن سورة البقرة:  45 

 22القرآن سورة الروم:  46 
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غريها من العربية مزية الأتيت لنزل القرآن الكرمي بلسان عريب مبني، فكان للغة 
اللغات، وكما أثر القرآن الكرمي يف األمة العربية، يف أخالقها وعقيدهتا وشىت نواحى 

احلمد هلل الذي زين لسان العرب بكتابه األعظم، وجعل العلم هبذا اللسان  47حياهتا.
 48بِياا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوْن(،رَ وسيلة ملن أراد أن يفعم فقال سبحانه وتعاىل: )ٍإاّنَجَعْلَنُه قُرآاناعَ 

وصلى هللا وسلم وابرك على من أنزل القرآن بلسانه العريب بشارة وإنذارا فقال له ربه 
فمن  49 قَ ْوماا لدداا(،سبحانه وتعاىل: )فَِإمّنَا َيسَّْرنَُه بِِلَساِنَك لِتُ بَِّشَر بِِه اْلُمتَِّقنْيَ َوتُ ْنِذَر بِهِ 

معرفة إتقان مل يستطع أن يقل القرآن بنفسه، وفاته العلم مل يعرف لسان العرب 
 50أبحكامه وفهم حالله وحرامه، وفاته االتعاظ ببشارته وإنذاره إال من وراء فهم غريه.

وملا كانت معرفة هذا اللسان شرطا وضعه هللا لتعقل هذا القرآن، بىن العلماء على 
نة، اد يف تفسري القرآن والسذلك أن العلم بلسان العرب هو شرط من شروط االجته

واالجتهاد هو بذل اجلهد ملعرفة حكم الشرع من أدلته، أو معرفة مراد هللا تعاىل من 
 أدلته.

وقد هتاون الناس يف هذا الشرط حىت صار بعض الذين يكتبون كتب األحكام 
الشرعية وسائر علوم الشرعية ينتهي أحدهم من وضع كتابه مث يعرضه على من يصحح 

باراته، فيا عجبا كيف أدرك معاين هذه العبارات قبل أن يعرف صحتها أو لغة ع
خطأها؟، أكان تعقلها على قواعد لسان العرب شرطا يبىن عليه الفهم واإلدراك كما 

 51قال هللا تعاىل أم هو انقلة وزينة يرقمها على صفحات كتابه بعد أن ينتهي منه؟.
 

                                                           
(، 2001)قاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع شركة ذات مستوئية محدودة  العربية وعلم اللغة الحديث،محمد داود،  47 

 23ص. 

 3القرآن سورة الزخرف:  48 

 97القرآن سورة مريم:  49 

 5(، ص. 2009المتحدة ، )فاكس: اإلمارات العربية أهمية اللغة العربية في فهم القرآن والسنةمحمود أحمد الزين،  50 

  6، ص. أهمية اللغة العربية في فهم القرآن والسنةمحمود أحمد الزين،  51 
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 و. حكم تعلم لسان العرب

قد نشأت وتر عرع يف أمة اإلسالم إثر نزول القرآن وتدوينه، كان تدوين الكتب 
ومنه نشأت العلوم و دونت وتفرعت، وكان تفسري القرآن من أقدم العلوم اليت بدأ 

 تدوينها كالذي كتبه تالميذ سيدان عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما.

والسنة  نوكان علم أصول الفقه الذي تبىن عليه أحكام الشرع ويفهم به القرآ
معروفة مسائله يف الصدور وإن كانت مل تكتب يف السطور إىل وقت متأخر بعض 
الشيء، وكان اإلمام الشافعي رضي هللا أول من خصة ابلتأليف يف أواخر القرن اهلجري 
الثاين حسب ما وصل إىل أيدي الناس، وذلك يف رسالة بعثها إىل اإلمام عبد الرمحن 

 لكتاب "الرسالة".بن مهدي، ولذلك مسي هذا ا

وقد اهتم اإلمام الشافعي رمحه هللا ببيان أمهية معرفة اللسان العريب، وفرق بني 
حاجة كل فرد مسلم إىل هذه املعرفة وحاجة من يريد علم فهم القرآن الكرمي والسنة 
النبوية ومعرفة حكم هللا فيهما، فقال عن القسم األول يف الرسالة "فعلى كل مسلم أن 

لسان العرب ما بلغه جهده حىت يشهد به أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده  يتعلم من
ورسوله، ويتلو به كتاب هللا وينطق ابلذكر فيما اقرتض عليه من التكبري وأمر به من 
التسبيح والتشهد وغري ذلك". وذلك ألن هذه املذكورات عند الشافعي من فرائض 

ول ابللسان العريب، وكل شيء توقف عليه حص الدين على كل فرد وال ميكن أداؤها إال
مث قال رمحه هللا عقب ذلك: "وماازداد من العلم ابللسان الذي  52الفرض صار فرضا.

جعله هللا لسان من ختم به نبوته وأنزل به أخر كتبه كان خريا له، كما عليه أن يتعلم 
 الصالة والذكر فيها افرتض عليه وندب إليه ال متبوعا".

                                                           

 10، ص. أمهية اللغة العربية يف فهم القرآن والسنةحممود أمحد الزين،  52 
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لكالم من أحكام هللا شيئان: اوهلما: أن تعلم لسان العرب فيما زاد ويف هذا ا
على املقدار الذي هو فرض عني خري للمؤمن يؤجر عليه وإن مل يكن هذا الزائد فرضا. 
اثنيهما: أن من القتصر على هذا املقدار فهو يف أمور الدين اتبع ال متبوع ألن هذا 

وع اب والسنة بنفسه فلذلك هو اتبع ال متباملقدار اليؤهله ملعرفة األحكام من الكت
أي يتبع فهم العلماء للكتاب والسنة، أما املتبوع فله يف كالم الشافعي رمحه هللا بيان 
خاص ملا حيتاجه من اللسان العريب، فقال يف الرسالة: "ال يعلم من إيضاح مجل 

من علمه و  الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه ومجاع معانيه وتفرقها،
 53انتفت عنه الشبه اليت دخلت على من جهل لساهنا".

مث قال الشافعي يف الرسالة: "فإمنا خاطب هللا تعاىل بكتابه العرب بلسانه على 
ما تعرف من معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساع لساهنا، وأن فطرته أن خياطب 

به  ظاهرا يعرف يف سياقه أنه يرادابلشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر ... و 
غري ظاهره ... وتكلم ابلشيء تعرفه ابملعىن دون اإلضاح ابللفظ كما تعرف اإلشارة 
مث يكون هذا عندها من أعلى كالمها النفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها ... 
وكانت هذه الوجوه  ... يف معرفة أهل العلم منها به ... معرفة واضحة عندها 

 -وبلساهنا نزل الكتاب وجاءت السنة-تنكرة عند غريها ممن جهل هذا من لساهناومس
 فتكلف القول يف علمها تكلف ما جيهل بعضه".

مث بني رمحه هللا حكم من تكلم يف بيان معاين القرآن وهو جيهل هذه السعة يف 
فقته السان العرب فقال يف الرسالة: "ومن تكلف ما جهل وما مل تثبته معرفته كانت مو 

عذور غري حممودة وهللا أعلم، وكان خبطئه غري م-إن وافقه من حيث ال يعرفه-للصواب
 إذا نطق فيها الحييط علمه ابلفرق بني اخلطأ والصواب فيه".
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وإذا مل يكن معذورا كان مؤاخذا عند هللا تعاىل ألنه نسب إىل كتاب هللا أو سنة 
هللا صلى  بب جهله وإمنا بني رسولرسوله صلى هللا عليه وسلم معىن ليس منهما، بس

هللا عليه وسلم العذر يف خطأ االجتهاد حني قال: "وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله 
أجر" فهذا العذر ملن بذل جهده يف تغلم احلكم هللا عن طريق وسائله، واللغة العربية 

 قُ ْرآانا َعَربِياا هُ وسيلة يتعقل هبا معاين القرآن كما قال هللا سبحانه وتعاىل:) ِإاّن َجَعْلنَ 
فإذا تكلم يف القرآن أو السنة بدون معرفة هذه الوسيلة كان متكلما  54َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلْوَن(،

برأيه ال ابلعلم كالذي أيخذ حكما شرعيا من حديث ال يدري أهو اثبت أم ابطل مث 
صحبه و  يزعم أن هذا حكم هللا تعاىل، وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وآله

وسلم: ) من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار( ذلك ألن التفسري هو الرواية 
عن هللا كما اعتمده ابن كثري ونقله يف تفسريه وإمنا كان رواية عن هللا ألن املفسر يقول 

 55هذا معىن ما أنزل هللا فهو ينسب هذا املعىن إليه سبحانه وتعاىل.

وقد جاء يف كتاب اقتصاء الصراط املستقيم التصريح حبكم هللا يف تعلم العربية 
وبتوقف فهم القرآن والسنة على فهمها، وأبن هذا التوقف هو السبب يف أن تعلمها 
فرض واجب، حيث قال ما يلي: ) نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض 

تم إال بفهم اللغة العربية وما الي واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم
رد يعين على كل ف-الواجب إال به فهو واجب، مث منها ما هو واجب على األعيان

ومنها ما هو واجب على الكفاية(. وهذا الكالم خالصة ملا تقدم عن الشافعي -بعينه
رمحه هللا، ومعلوم أن ترك الفرض حرام. وقد جاء يف الصفحة التالية ذكر سبب هذا 
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حلكم فقال: ) ألن الدين فيه أقوال وأعمال ففقه العربية هو الطريق إىل فقه أقواله، ا
 56وفقه السنة هو فقه أعماله(.

 ز. أتكيد املفسرين أمهية اللغة العربية

 قال ابن كثري يف تفسريه وهو يتكلم عن تفسري التابعني للقرآن الكرمي: ) إذا
ة على فإن اختلفوا فال يكون بعضهم حجأمجعوا على الشيء فال يراتب يف أنه حجة، 

بعض وال على من بعدهم، ويرجع يف ذلك إىل لغة القرآن الكرمي أو السنة أو عموم 
ومعىن ) لغة القرآن والسنة ( هو إصطالحهما إذا كان للكلمة استعمال  لغة العرب(.

ه اخاصة مبعىن فيهما أو يف أحدمها وذلك كلفظ الصالة هو يف عموم لغة العرب معن
الدعاء، واستعمل يف القرآن والسنة مبعىن خاص هو صورة الصالة اليت هي أحد أركان 
اإلسالم اخلمسة، فإذا جاء هذا اللفظ يف القرآن أو السنة فينبغي أن يفسر حسب 
هذا االصطالح، فإن مل يكن للكلمة اصطالح خاص يف القرآن والسنة وجب أن 

الكلمة ذكرا مطلقا أي إن مل يذكر  تفسر حسب عموم لغة العرب وذلك إذا ذكرت
هللا تعاىل وال النيب صلى هللا عليه وسلم يف سياقها ما يوضح املراد منها ومل يذكر هلا 
تفسريا وال فسرها الصحابة رضي هللا عنهم، أو فسرها الصحابة واختلفوا وكذالك 

، بعدما ريالتابعون، ولذلك كان املفسرون يستعينون يف ذلك ابلشعر، كما فعل ابن كث
 57ذكر اختالف األئمة يف معىن: ) يَ تَ َربَّْصَن أِبَنْ ُفِسِهنَّ ثَ َلَثَة قُ ُرْوٍء (.

واستدل به على أن العرب كانت تستعمل القرء مبعىن الطهر، أي إن هذا 
وكما كانو يفسرون  املمدوح فوت على نفسه الوقاع يف الطهر بسبب انشغاله ابلغزو.

الشعر العريب، كذلك كانوا يعتمدون عليه يف إيضاح الكلمات اعتمادا على شواهد 
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املقصود ابألساليب، كما فعل ابن كثري يف تفسري من سورة البقرة: ) َحِفظُْوا َعَلى 
الصََّلوِت َوالصََّلوِة اْلُوْسَطى ( حيث ذكر أن هذا العطف ابلواو اليلزم أن يدل على  

تضي ن العطف يف األصل يقكون الصالة الوسطى غري الصلوت اخلمس على اعتبار أ
أن يكون املعطوف غري املعطوف عليه، واستشهد ببعض اآلايت، وأتبعها أببيات من 

 الشعر منها قول الشاعر:

 إىل امللك القوم وابن اهلمام

 وليث الكتيبة يف املزدهم

فهذا البيت من عطف بعض صفات املوصوف الواحد على بعضها اآلخر 
 58حد.مع أن املراد ابجلميع شخص وا

 تفسيرهآن ولقرالعربية في فهم اللغة ح. ا

هم أليت تعد من العربية اباللغة اد ملراعدها:  اقوولعربية اباللغة د لمقصوا
حصلت تلك اء سو، لغتهموأدب من كالمهم ب لعراملفسر :معرفة مقاصد وط اشر

، نيهمابني ظهرآن لقرل الذين نزب احلاصلة للعراكاملعرفة ، لسليقةواملعرفة بالسجية ا
ب لعرابقية ا لذين شافهواحلاصلة للمولدين التعلم كاملعرفة واحصلت بالتلقي أم 
 نوها.ن ودوللسام اعلوا سودرلذين املولدين ، واللغة على طريقهما اسورماو

، لعربية طريقا لفهم معانيهاعد اكالما عربيا كانت قوآن لقرن املا كاو
لعربية" اعد انعين بقوو لفهم ملن ليس بعريب بالسليقة.ء اسوولغلط الك يقع ون ذبدو

، لغريبق، واالشتقا، والنحو، والتصريف، واللغةاهي منت ، ولعريبن اللساع ا:جممو
، يف كالمهاب لعرت استعماالالك وراء ذمن ولبديع. ن، والبيا، واملعايناب، واإلعروا
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للمعرفة ولعربية اللغة ل اللعلم بأصون أن ثناامما ال خيتلف فيه و 59هتا.جوه خماطبوو
جب أولعلم يعترب من ا التسلح ذ، واتفسريهآن ولقراغة يف فهم مهية بالأعها وبفر
يتوقف ، وعريب مبنين بلسال لكرمي نزآن القرن افإ؛ بهآداكمل وأملفسر وط اشر

لسامية املكانة امع هذه ولوضع. امدلوالا حبسب ظ وأللفادات افهمه على معرفة مفر
لكرمي ن اآلقرالتفسري ى ملن يتصدز ال جيو، صوهلاألعالية ملعرفة املنزلة اتلك وللغة 
ملفاهيم اىل تعطيل كثري من دي إألنه يؤ؛ للغة فقطد اه فيه على جمردعتمان ايكوأن 

 ألمة.ع امجاوإلسنة آن والثابتة بالقرالشرعية املعاين والدينية ا

لتنزيل ت  اياآللغة صح محل انه" :ليس كل ما ثبت يف ألتفسري اعد امن قوو
رة دون ملشهواوية لقابية اإلعرواللغوية اجه وألاهللا على م ابل جيب محل كال، عليه

د ملقصواليس ع. ولشرالة دفقة ألاملوق والالئقة بالسيا، الغريبةذة والشاوالضعيفة ا
ع ملتسرن، واهاذلألدر ملتباافقط كما هو ف لصروالنحو اعد علم اللغة قواعد ابقو

 لك.ذسع من أوبل هي م، لألفها

اء لغتهم سووأدب من كالمهم ب لعرامنها معرفة مقاصد اد لعربية فاملراما أ
آن لقرل الذين نزب احلاصلة للعراكاملعرفة ، لسليقةواملعرفة بالسجية اصلت تلك ح

ا لذين شافهواحلاصلة للمولدين التعلم كاملعرفة واحصلت بالتلقي ، أم نيهمابني ظهر
آن لقرإن انوها. ن ودوللسام اعلوا سودرلذين املولدين ، واسوهمرماب ولعرابقية 
ء سوولغلط الك يقع ون ذبد، ومعانيه لعربية طريقا لفهماعد اعريب فكانت قوم كال

، لعريبن اللسام اعلوع لعربية جممواعد ايعين بقو، ولفهم ملن ليس بعريب بالسليقةا
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ل ستعماالك وراء ذمن ن. ولبيا، واملعاين، والنحو، والتصريف، واللغةاهي: منت و
  60بلغائهم.كيب اتروهم رشعاوأساليبهم يف خطبهم أملتبع من ب العرا

يف فهم ب ملطلوالعربية اللغة اهللا عن علم اه محرلشاطيب م اإلمال اقا
، للغةاال ، وحدهولتصريف اال ، وحدهولنحو اعين بذلك ألشرعية: "ال ص النصوا
مجلة علم اد ملرابل ن، ملتعلقة باللسام العلواع انوألك من ذال غري ، وملعايناال علم و
للغة يف د اعلى جمرد العتماأن اكما رت". ومعاين كيف تصوظ أو لفان أللساا
لتفسري ب اللغة خطأ خطري يف بااعد هذه اجلهل بقوافكذلك ، فاحشلتفسري خطأ ا

ة بتفسري ملعقداملفاهيم والصعبة املضايق واطة رلوواهللكة احيث يوقع صاحبه يف 
 61جلهل.الك ذلة زاال بإإيصعب تصحيحها ا، ومنهص خلالر ايتعذاخلروج منها، و

هلك ية، لعرباللغة اعد اهو مفلس يف معرفة قوآن ولقرالتفسري ض من تعرو
ل: "أهلكتهم قاأن هللا امحه رحلسن افعن طأ. فسر فأخف، وفاحنرول تأ، وهلكفأ

محه ربن تيمية م اإلسالالشيخ على غري أتويله. و-أي القرآن -لونهويتأالعجمعة، 
ته ورضروعموما م إلسالامكانتها يف ولعربية اللغة امهية ن أنفيس يف بيام كال، هللاا
ء قتضا"العظيم اكره يفكتابه صا، ذلسنة خصوصب والكتاص الفهم نصوى لقصوا
، لعقلاي  للغة يؤثر فد اعتياأن اعلم واجلحيم". ب اصحاأملستقيم حمالفة اط الصرا

لصحابة األمة من اهذه ر يضا يف مشاة صدأيؤثر ، وويا بينا  قا لدين تأثري، واخلق لوا
لعربية من اللغة انفس ن يضا فإوأخللق. والدين والعقل امشاتهم تزيد ، ولتابعنيوا
ال بفهم إال يفهم ض، ولسنة فرب  والكتاافهم ن فإ، جبض وامعرفتها فر، ولدينا
62جب.واال به فهو إجب الواما ال يتم ، ولعربيةاللغة ا
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 الفصل الثالث
 البحث هجيةمن

 منهج البحث .أ
إن مدخل البحث املستخدم هلذا الدرس هو املدخل الكمي. واملدخل الكمي 

اب ملاذا ة. وأما األسبهو البحث للحصول على األرقام وحتليله ابلطريقة اإلحصائي
يستخدم هذا املدخل ألن الباحث يبحث عن دراسة العالقة. دراسة العالقة هي 

ويهدف الباحث طلب   63البحث. ضأحدى مناهج حتليل البياانت الختبار فرو 
تفسري جبامعة عالء قسم ال لطلبةمادة التفسري  يف فهمالعالقة بني كفاءة اللغة العربية 

 كومية مكاسار.الدين اإلسالمية احل
 جمتمع البحث  .ب

أن جمتمع البحث يف هذا البحث طالب يف قسم التفسري واحلديث مسسرت 
 اخلامس جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسار.

 
 أدوات البحث .ج

وات فيستخدم الباحث أد الكمي ليكون الباحث حاصال على مجع البياانت
بة هي كما يلي:)أ( دليل املقابلة هي جمرد جلمعها، وأما أدوات مجع البياانت املطلو 

قائمة ابلنقاط أو موضوعات األسئلة اليت يريد الباحث تقدميها إىل اخلرباء أثناء املقابلة، 
)ب( دليل املالحظة هي طريقة تبحث عن البياانت اليت وجدها يف امليدان عن الكفاءة 

ية وتعلم ة اللغوية العرباللغوية العربية، )ج( االختبار هو طريقة تبحث عن الكفاء
التفسري، )د( االستبانة هي ميثل االستبيان املعلومات اليت ستحللها الباحث. ويتشكل 
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االستبيان بشكل مغلق ومفتوح مبعىن أن املستجيب خيتار من اإلجاابت املتعددة 
  64اإلجابة األقرب إىل رأيه وشعوره وتقديره وموقفه ويستطيع أيضا أن يعرب عن أفكاره.

 صادر البياانتم .د
هناك طريقة متعددة ليكون الباحث حصال على البياانت املطلوبة، فيتصل 
الباحث اخلرباء الذين يعرفون ويفهمون عن املوضوع، وأما املصدر البياانت يف البحث 
الكمي هو طالب يف قسم التفسري واحلديث مسسرت اخلامس جبامعة عالء الدين 

 اإلسالمية احلكومية مكاسر.
 مجع البياانت طريقة .ه

 املالحظة .1
يستخدم الباحث طريقة املالحظة ابملشاركة و يقال أيضا ابملالحظة املباشرة 
هي طريقة حبيث يكون الباحث جزءا من النشاطات اللغوية املدروسة. ويقوم 
الباحث مبالحظة سلوك معني من خالل اتصاله مباشرة ابألشخاص أو األشياء 

احث البياانت. وهذه املالحظة عن طريق  ويكتب ويشجل الب 65اليت يدرسها،
كفاءة اللغوية العربية لدى طالب التفسري واحلديث مسسرت اخلامس جبامعة عالء 

 الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
 املقابلة .2

يكمل مبوجبها مجع املعلومات اليت متكن الباحث من إجابة تساؤالت البحث 
 ميكن طريقة جلمع املعلومات اليت أواختبار فروضه، وتعتمد على مقابلة الباحث

الباحث للبحوث وجها بوجه بغرض طرح عدد من األسئلة من قبل الباحث 

                                                           
64Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Edisi Revisi (Jakarta: Rineka 

Cipta 2002), Hal. 236 
 149(، ص. 1992عبيدات، ذوقان وآخرون، البحث العلمي: مفهومه وأدواتة وأساليبه، )عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع  65 
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واإلجابة عليها من قبل املبحوث أو يقال أهنا طريقة طلب البياانت بطريقة احلوار 
هذه املقابلة ملعرفة عن طريقة كفاءة اللغوية  66والتساؤل بني الباحث والفاعل.

الب التفسري واحلديث مسسرت اخلامس جبامعة عالء الدين اإلسالمية العربية لدى ط
 احلكومية مكاسر.

 االختبار .3
هناك االختبار هو طريقة تبحث عن كفاءة اللغوية العربية يف تعلم مادة التفسري 
لدى طالب التفسري واحلديث مسسرت اخلامس جبامعة عالء الدين اإلسالمية 

 احلكومية مكاسر.
   اجلدول األول

   معيار نتيجة االختبار
 قيمة املستوى الرقم

 100-90 ممتاز .1
 89-80 جيد جدا .2
 79-70 جيد .3
 69-60 مقبول .4
 59-50 انقص .5
 49-0 راسب .6
 
 االستبانة .4

وهي قائمة من األسئلة أو األحكام أو التقريرات اليت يطلب فيها الرأي وعادة 
( مثال،  √ع عالمة مميزة كهذه العالمة ) ما يكتب هذا الرأي وتطلب اإلجابة يوض

                                                           
66 Arikunto, Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta 

1998), Hal. 231 
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 skala likertومنوذج هذا االستبانة سكاال ليكري  67وقد يطلب تقريرا مطوال مكتواب.
تتكون من أربع اختيارات: موافق جدا، موافق، وغري موافق، وعادي. والتقريرات 

 ع.ا يف االستبانة تعتمد على استجاابت الطلبة كمثل الرغبة واالهتمام واالقتن
   اجلدول الثاين

   معيار استجاابت الطلبة
 ((%نسبة مئوية  املستوى الرقم

 100-67 ممتاز .1
 66-34 متوسط .2
 33-0 فاشل .3

 
 العالقةأسلوب حتليل  .و

وأما هذا التحليل البياانت الكمي هي حتليل البياانت من دراسة القالقة. وأما يف 
(. وهذه Personمن فرسون ) korelasi produk momentدراسة العالقة تستخدم من 

الطريقة تستخدم لقياس العالقة بني الكفاءة اللغوية العربية وتعلم مادة التفسري. 
 كما يلي:   korelasi produk momentوأما الصيغة 

𝑟 =  
[∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥) (∑ 𝑦)/𝑁]

√[∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥) 2 /𝑁][∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦) 2 /𝑁]

 

 

 

 
                                                           

 166(، ص. 1977فتحي على يونس، تصميم البحث لتعليم اللغة العربية للألجانب، )القاهر: دار الثقافة،  67 
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 

 نبذة خمتصر عن ميدان البحث .أ

جامعة عالء الدين االسالمية احلكومية مكاسار أحد جامعة مشهورة يف إندونيسيا. 
 اغو  نايف مكاسار من اسم ملك سلط ةاجلامعة االسالميوقد أخذ عالء الدين يف تسميه 

يف املركز املؤسسي التغيريات  .دين اإلسالم كدين ململكة، وقبل ةألول مر يسري املسلم الذي 
جامعة عالء الدين االسالمية احلكومية أصابه منؤ يف مغال مخسة   إىل اجلامعة، املؤسسةمن 

 كليات إىل سبعة كليات:

 كلية أصول الدين والفلسفة .1
 كلية تربية والتدريس .2
 كلية الشرعية واحلكومية .3
 كلية علمية وتكنولوجية .4
 عوة واإلتصايلكلية الد .5
 كلية الصحة .6
 كلية أدب .7

وقد وقع هذا البحث يف كلية أصول الدين والفلسفة عن الكفاءة بني اللغة العربية وفهم 
  مادة التفسري.

 

 

44 
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 كفاءة الطلبة يف اللغة العربية   .ب
الطلبة يف مسستري اخلامس، وهذه االستبانة  21وقسم الباحث االستبانة على 

وافق ختيارات األجوبة، تعين موافق جدا واملوافق وغري املتتكون من عشر أسئلة أبربعة ا
 وغري املوافق جدا. وحصل الباحث البياانت اآلتية:

 : نتاءج االستبانة1اجلدول 
 املئوية نتائج التالميذ عدد اإلجابة اإلجابة رقم البيان

 %89،28 56 14 موافق جدا 1
  15 5 موافق

  4 2 غري املوافق
    افق جداغري املو 

 %83،33 48 12 موافق جدا 2
  12 4 موافق

  10 5 غري املوافق
    فق جدااغري املو 
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 %96،42 72 18 موافق جدا 3
  9 3 موافق

    غري املوافق

 

    فق جدااغري املو 
 %91،66 68 17 موافق جدا 4

  3 1 موافق
  6 3 غري املوافق

    فق جدااغري املو 
 75 48 12 موافق جدا 5

  15 5 موافق
    غري املوافق

    فق جدااغري املو 
 %83،33 48 12 موافق جدا 6

  12 4 موافق
  10 5 غري املوافق

    فق جدااغري املو 
 75 36 9 موافق جدا 7

  9 3 موافق
  18 9 غري املوافق
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    فق جدااغري املو 
 %90،47 52 13 موافق جدا 8

  24 8 موافق
    غري املوافق

    فق جدااغري املو 
 %85،71 56 14 موافق جدا 9

  6 2 موافق
  10 5 غري املوافق

    فق جدااغري املو 
 %89،28 48 12 موافق جدا 10

  27 9 موافق
    غري املوافق

    فق جدااغري املو 
 

 يةللغة العربنتائج االستبانة السابقة عن الكفاءة الطلبة ىف ابناء على 
 فهم النصوص العربية: (1

الطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف فهم 
الطلبة منهم موافقون على ذلك. وذلك ميكن يوضح  21النصوص العربية، من 

 ابلشكل التايل: 
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من الطلبة يوافقون على أهنم فهم النصوص  % 89،28من الشكل السابق 

 العربية.
 ريق معاين املفردات:تف (2

الطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف تفريق 
الطلبة منهم موافقون على ذلك. وذلك ميكن يوضح  21معاين املفردات، من 

 ابلشكل التايل:

 
من الطلبة يوافقون على أهنم يقدرون يف  % 83،33من الشكل السابقة  

 تفريق معاين املفردات. 
 
 

89%

11%

موافقة

غير الموافقة

92%

8%

موافقة

غير الموافقة
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 فهم معىن الكلمة عن الفقرة ىف اللغوية العربية: (3
الطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف فهم 

الطلبة منهم موافقون على  21معىن الكلمة عن الفقرة يف اللغوية العربية، من 
 ذلك. وذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:

 
 

لبة يوافقون على أهنم فهم معىن من الط % 92،42من الشكل السابقة 
 الكلمة عن الفقرة يف اللغوية العربية.

 قدرة وجود عالقة بني كلمة يف الفقرة اللغوية العربية: (4
الطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف قدرة 

ون الطلبة منهم موافق 21وجود عالقة بني كلمة يف الفقرة اللغوية العربية، من 
 على ذلك. وذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:

 

92%

8%

موافق

غير موافق
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من الطلبة يوافقون على أهنم يقدرون وجود  % 91،66من الشكل السابقة 

 عالقة بني كلمة يف الفقرة اللغوية العربية.
 فهم النصوص اللغوي العربية رائق من القواعد: (5

هم فالطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف 
الطلبة منهم موافقون على  21النصوص اللغوية العربية رائق من القواعد، من 

 ذلك. وذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:
 

 
 

92%

8%

موافق

غير موافق

75%

25%
موافق

غير موافق
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من الطلبة يوافقون على أهنم فهم النصوص اللغوية  % 75من الشكل السابقة 
 العربية رائق من القوائد.

 فهم فكرة املؤيدين يف النصوص اللغوية العربية: (6
ة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف فهم الطلب

الطلبة منهم موافقون على  21فكرة املؤيدين يف النصوص اللغوية العربية، من 
 ذلك. وذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:

 

 
 

من الطلبة يوافقون على أهنم فهم فكرة  % 83،33من الشكل السابقة 
 ية العربية.املؤيدين يف النصوص اللغو 

 قدرة وجود عالقة بني فكرة املؤيدين و فكرة الرئيسية يف النص: (7
الطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف قدرة 

الطلبة منهم  21وجود عالقة بني فكرة املؤيدين وفكرة الرئيسية يف النص، من 
 موافقون على ذلك. وذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:

 

83%

17%

موافق

غير موافق
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من الطلبة يوافقون على أهنم قدرة وجود عالقة  % 75من الشكل السابقة 
 بني فكرة املؤيدين وفكرة الرئيسية يف النص.

 قراءة النص اللغوية العربية بلهجة صحيحة: (8
الطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف قراءة 

الطلبة منهم موافقون على  21النص اللغوية العربية بلهجة صحيحة، من 
 ذلك. وذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:

 

 
 

75%

25%
موافق

غير موافق

90%

10%

موافق

غير موافق
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من الطلبة يوافقون على أهنم يقدرون قراءة  % 90،47من الشكل السابقة 
 النص اللغوية العربية بلهجة صحيحة. 

 فهم النص اللغوية العربية بدون القاموس: (9
فاءة يف فهم م كالطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديه

الطلبة منهم موافقون على ذلك.  21النص اللغوية العربية بدون القاموس، من 
 وذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:

 

 
 

من الطلبة يوافقون على أهنم فهم النص  % 85،71من الشكل السابقة 
 اللغوية العربية بدون القاموس.

 :قدرة قراءة النص اللغوية العربية من عدة املواضع (10
الطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف قدرة 

الطلبة منهم موافقون  21قراءة النص اللغوية العربية من عدة املواضع، من 
 على ذلك. وذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:

 

86%

14%

موافق

غير موافق
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من الطلبة يوافقون على أهنم يقدرون قراءة  % 89،28من الشكل السابقة 
 ية العربية من عدة املواضع.النص اللغو 

مث ملعرفة درجة كفاءة اللغة الربية من الطلبة كلية أصول الدين قسم التفسري فاستخدم 
 الباحث الرمز اآليت:

 

𝑝 =
∑ 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒕𝒆𝒎

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔
 x 100 % 

𝑝 =
722

𝟒 𝒙 𝟐𝟏 𝒙𝟏𝟎
 x 100 % 

𝑝 =
𝟕𝟐𝟐

840
 x 100 % = 85,95 % 

 

89%

11%

موافق

غير موافق
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 85،95فحصل الباحث أن نسبة املئوية من نتائج استبانة عن الكفاءة اللغة العربية 

وهذه النتيجة تقع يف الدرجة األوىل من معيار نتائج االستبانة تعين يف الدرجة  %
 "ممتاز".

الطلبة يف كلية أصول الدين قسم التفسري،  21وقسم الباحث االختبار على 
 د أسئلة بثالثة أوامر األجوبة، تعين شكل، ترجم، وفسر.وهذه االختبار تتكون من واح

  وحصل الباحث البياانت اآلتية:

 

 

 : نتائج االختبار2اجلدول 
 التقدير الدرجة أمساء الطلبة الرقم
1 Muhammad irfan aziz 75 جيد 
2 Rabyiatul Adawiyah 70 جيد 

86%

14%

عدد االستبانة
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3 Sri Wahyuni 75 جيد 
4 Maria Ulfa 90 ممتاز 
5 Siti Nur hafidzoh 70 جيد 
6 Suwardi 80 جيد جدا 
7 Nur Afifah Arifin 65 مقبول 
8 Hartina Andi  80 جيد جدا 
9 Nur Auliya 90 ممتاز 

10 Nur Faikah 80 جيد جدا 
11 Murfia 80 جيد جدا 
12 Aisah S. Zakaria 65 مقبول 
13 Utari Reskyana 70 جيد 
14 Asmi Azhari 75 جيد 
15 Muhammad Arfain 75 جيد 
16 CHALID 60 مقبول 
17 Ahmad Nur Rahman 90 ممتاز 
18 Jung M. Farid 70 جيد 
19 ABID 60 مقبول 
20 Hasanuddin H 60 مقبول 
21 Sijaya  70 جيد 
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  1550  
  73،80  

 
 نسبة املؤوية عدد الطالب درجة نتائج الطالب رقم

 %14،29 3 ممتاز 1

 %19،05 4 جيد جدا 2

 %42،86 9 جيد 3

 %23،81 5 مقبول 4

  0 انقص 5

  0 راسب 6

 

 نتائج االختبار السابقة عن الكفاءة الطلبة ىف اللغة العربيةبناء على 

فحصل الباحث أن نسبة املئوية من نتائج االختبار عن الكفاءة اللغة العربية، من 
 واحد وعشرين طالب.

لدرجة ن معيار نتائج االختبار تعين يف االطالب تقع يف الدرجة األوىل م 3 (1
 "ممتاز".

الطالب تقع يف الدرجة الثانية من معيار نتائج االختبار تعين يف  4  (2
 الدرجة "جيد جدا".
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الطالب تقع يف الدرجة الثالثة من معيار نتائج االختبار تعين يف  9  (3
 الدرجة "جيد". 

عين يف االختبار ت من الطالب تقع يف الدرجة الرابعة من معيار نتائج 5 (4
 الدرجة "مقبول".

 
 كفاءة الطلبة يف التفسري .ج

الطلبة يف كلية أصول الدين قسم التفسري، وهذه  21وقسم الباحث االستبانة على 
االستبانة تتكون من عشر أسئلة أبربعة اختيارات األجوبة، تعين موافق جدا واملوافق وغري 

 ياانت اآلتية:املوافق وغري املوافق جدا. وحصل الباحث الب

 : نتاءج االستبانة3اجلدول 
 املاءة نتائج التالميذ عدد اإلجابة اإلجابة رقم البيان

 %75 20 5 موافق جدا 1
  33 11 موافق

  10 5 غري املوافق
    غري املوفق جدا

 %88،09 60 15 موافق جدا 2
  6 2 موافق

  8 4 غري املوافق
    غري املوفق جدا

 %71،42 12 3 جدا موافق 3
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  36 12 موافق
  12 6 غري املوافق

    غري املوفق جدا
 %71،42 16 4 موافق جدا 4

  30 10 موافق
  14 7 غري املوافق

    غري املوفق جدا
 %75 12 3 موافق جدا 5

  45 15 موافق
  6 3 غري املوافق

    غري املوفق جدا
 %91،66 68 17 موافق جدا 6

  3 1 موافق
  6 3 غري املوافق

    غري املوفق جدا
 %76،19 28 7 موافق جدا 7

  24 8 موافق
  12 6 غري املوافق

    غري املوفق جدا
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 %92،85 64 16 موافق جدا 8
  12 4 موافق

  2 1 غري املوافق
    غري املوفق جدا

 %75 8 2 موافق جدا 9
  51 17 موافق
  4 2 قغري املواف

    غري املوفق جدا
 %72،61 20 5 موافق جدا 10

  27 9 موافق
  14 7 غري املوافق

    غري املوفق جدا
 نتائج االستبانة السابقة عن الكفاءة الطلبة ىف فهم مادة التفسريبناء على 

 فهم معىن عبارة يف آايت القرآن الكرمي حول التزام عملية التعليم. (1
 أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف فهم الطلبة يف كلية

الطلبة  21معىن عبارة يف آايت القرآن الكرمي حول التزام عملية التعليم، من 
 منهم موافقون على ذلك. وذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:
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من الطلبة يوافقون على أهنم فهم معىن عبارة يف  % 75من الشكل السابقة 
 آن الكرمي حول التزام عملية التعليم.آايت القر 

 قدرة يف تفسري آايت القرآن الكرمي حول التزام عملية التعليم: (2
الطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف تفسري 

الطلبة منهم موافقون  21آايت القرآن الكرمي حول التزام عملية التعليم، من 
 ح ابلشكل التايل:على ذلك. وذلك ميكن يوض

 

75%

25%

موافق

غير موافق



62 
 

 
 

 
 

من الطلبة يوافقون على أهنم يقدرون يف  % 88،09من الشكل السابقة 
 تفسري آايت القرآن الكرمي حول التزام عملية التعليم.

 فهم معىن آايت القرآن الكرمي حول األهداف الرتبية: (3
الطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف فهم 

الطلبة منهم موافقون  21ت القرآن الكرمي حول األهداف الرتبية، من معىن آاي
 على ذلك. وذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:

 

88%

12%

موافق

غير موافق
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من الطلبة يوافقون على أهنم يفهمون معىن  % 71،42من الشكل السابقة 
 آايت القرآن الكرمي حول األهداف الرتبية.

 فهم آايت القرآن الكرمي حول موضوعية الرتبية: (4
لطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف فهم ا

الطلبة منهم موافقون على  21آايت القرآن الكرمي حول موضوعية الرتبية، من 
 ذلك. وذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:

 

71%

29%

موافق

غير موافق
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من الطلبة يوافقون على أهنم يفهمون آايت  % 71،42من الشكل السابقة 
 موضوعية الرتبية.القرآن الكرمي حول 

 فهم معىن آايت القرآن الكرمي حول الفكرة الرتبية: (5
الطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف فهم 

الطلبة منهم موافقون  21معىن آايت القرآن الكرمي حول الفكرة الرتبية، من 
 على ذلك. وذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:

71%

29%

موافق

غير موافق
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من الطلبة يوافقون على أهنم يفهمون معىن آايت  % 75قة من الشكل الساب

 القرآن الكرمي حول الفكرة الرتبية.
 فهم آايت القرآن الكرمي حول الرتبية: (6

الطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف فهم 
الطلبة منهم موافقون على ذلك.  21آايت القرآن الكرمي حول الرتبية، من 

 ذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:و 
 

75%

25%

موافق

غير موافق



66 
 

 
 

 
 

من الطلبة يوافقون على أهنم يفهمون آايت  % 91،66من الشكل السابقة 
 القرآن الكرمي حول الرتبية.

 يقدر تعميق آايت القرآن الكرمي حول الرتبية: (7
الطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف تعميق 

الطلبة منهم موافقون على ذلك.  21ل الرتبية، من آايت القرآن الكرمي حو 
 وذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:

92%

8%

موافق

غير موافق



67 
 

 
 

 
من الطلبة يوافقون على أهنم يقدرون تعميق  % 76،19من الشكل السابقة 

 آايت القرآن الكرمي حول الرتبية.
 بيان معىن آايت القرآن الكرمي حول الرتبية: (8

يف بيان  التفسري لديهم كفاءةالطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم 
الطلبة منهم موافقون على  21معىن آايت القرآن الكرمي حول الرتبية، من 

 ذلك. وذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:
 

76%

24%

موافق

غير موافق



68 
 

 
 

 
 

من الطلبة يوافقون على أهنم يقدرون بيان  % 92،85من الشكل السابقة 
 معىن آايت القرآن الكرمي حول الرتبية.

 آايت القرآن الكرمي حول الرتبية:قدرة يف تفسري وأتويل  (9
الطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف تفسري 

الطلبة منهم موافقون على  21وأتويل آايت القرآن الكرمي حول الرتبية، من 
 ذلك. وذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:

 

93%

7%

موافق

غير موافق
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ري يقدرون يف تفس من الطلبة يوافقون على أهنم % 75من الشكل السابقة 
 وأتويل آايت القرآن الكرمي خول الرتبية.

 ممارسة آايت القرآن الكرمي حول الرتبية يف عملية اليومية: (10
الطلبة يف كلية أصول الدين خصوصا يف قسم التفسري لديهم كفاءة يف ممارسة 

الطلبة منهم موافقون  21آايت القرآن الكرمي حول الرتبية يف عملية اليومية، من 
 على ذلك. وذلك ميكن يوضح ابلشكل التايل:

 

75%

25%

موافق

غير موافق
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من الطلبة يوافقون على أهنهم ميارسون آايت  % 72،61من الشكل السابقة 
 القرآن الكرمي حول الرتبية يف عملية اليومية.

 من طالب قسم التفسري فاستخدم الباحث الرمز التفسريمث ملعرفة درجة كفاءة   
 اآليت:

𝑝 =
∑ 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒕𝒆𝒎

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔
 x 100 % 

𝑝 =
663

𝟒 𝒙 𝟐𝟏 𝒙𝟏𝟎
 x 100 % 

𝑝 =
𝟔𝟔𝟑

840
 x 100 % = 78,92 % 

 

 

73%

27%

موافق

غير موافق
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 % 78،92 ريالتفسفحصل الباحث أن نسبة املئوية من نتائج استبانة عن الكفاءة 
  تاز".وهذه النتيجة تقع يف الدرجة األوىل من معيار نتائج االستبانة تعين يف الدرجة "مم

 

الطلبة يف مسستري اخلامس، وهذه االختبار  21وقسم الباحث االختبار على 
تتكون من واحد أسئلة بثالثة أوامر األجوبة، تعين شكل، ترجم، وفسر. وحصل الباحث 

  البياانت اآلتية:

 : نتائج االختبار4اجلدول 
 التقدير الدرجة أمساء الطلبة الرقم
1 Muhammad irfan aziz 80 يد جداج 
2 Rabyiatul Adawiyah 70 جيد 
3 Sri Wahyuni 75 جيد 

79%

21%

عدد االستبانة
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4 Maria Ulfa 90 ممتاز 
5 Siti Nur hafidzoh 70 جيد 
6 Suwardi 80 جيد جدا 
7 Nur Afifah Arifin 65 مقبول 
8 Hartina Andi 80 جيد جدا 
9 Nur Auliya 90 ممتاز 

10 Nur Faikah 70 جيد 
11 Murfia 80 جيد جدا 
12 Aisah S. Zakaria 65 مقبول 
13 Utari Reskyana 70 جيد 
14 Asmi Azhari 75 جيد 
15 Muhammad Arfain 75 جيد 
16 CHALID 60 مقبول 
17 Ahmad Nur Rahman 90 ممتاز 
18 Jung M. Farid 60 مقبول 
19 ABID 60 مقبول 
20 Hasanuddin H 60 مقبول 
21 Sijaya 70 جيد 
  1535  
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  73،09  
 

 نسبة املؤية عدد الطالب درجة نتائج الطالب رقم

 %14،28 3 ممتاز 1

 %19،04 4 جيد جدا 2

 %38،09 8 جيد 3

 %28،57 6 مقبول 4

  0 انقص 5

  0 راسب 6

 

 نتائج االختبار السابقة عن الكفاءة الطلبة ىف اللغة العربيةبناء على 

ة، من ختبار عن الكفاءة اللغة العربيفحصل الباحث أن نسبة املئوية من نتائج اال
 واحد وعشرين طالب.

الطالب تقع يف الدرجة األوىل من معيار نتائج االختبار تعين يف الدرجة  3 (1
 "ممتاز".

الطالب تقع يف الدرجة الثانية من معيار نتائج االختبار تعين يف  4  (2
 الدرجة "جيد جدا".
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يف  تائج االختبار تعينالطالب تقع يف الدرجة الثالثة من معيار ن 8  (3
 الدرجة "جيد". 

من الطالب تقع يف الدرجة الرابعة من معيار نتائج االختبار تعين يف  6 (4
 الدرجة "مقبول".

 عالقة بني كفائة اللغة العربية وكفاءة يف التفسريد. 

الطلبة يف مسستري اخلامس، وهذه االستبانة  21وقسم الباحث االستبانة على 
 ر أسئلة أبربعة اختيارات األجوبة، تعين موافق جدا، واملوافق، وغريتتكون من اثنان عش

 املوافق، وغري املوافق جدا. وحصل الباحث البياانت اآلتية:
 
 

 : نتاءج االستبانة5اجلدول 
 النسبة املئوية نتائج التالميذ عدد اإلجابة اإلجابة رقم البيان

 %98،80 80 20 موافق جدا 1
  3 1 موافق

    وافقغري امل
    غري املوفق جدا

 %97،61 76 19 موافق جدا 2
  6 2 موافق

    غري املوافق
    غري املوفق جدا
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 75 48 16 موافق جدا 3
  15 5 موافق

    غري املوافق
    غري املوفق جدا

 %91،66 56 14 موافق جدا 4
  21 7 موافق

    غري املوافق
    غري املوفق جدا

 %88،09 48 12 موافق جدا 5
  24 8 موافق

  2 1 غري املوافق
    غري املوفق جدا

 %84،52 44 11 موافق جدا 6
  21 7 موافق

  6 3 غري املوافق
    غري املوفق جدا

 %75 12 3 موافق جدا 7
  45 15 موافق

  6 3 غري املوافق
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    غري املوفق جدا
 %76،19 12 3 موافق جدا 8

  48 16 موافق
  4 2 غري املوافق

    غري املوفق جدا
 %82،14 28 7 موافق جدا 9

  39 13 موافق
  2 1 غري املوافق

    غري املوفق جدا
 %84،52 32 8 موافق جدا 10

  39 13 موافق
    غري املوافق

    غري املوفق جدا
 %90،47 52 13 موافق جدا 11

  24 8 موافق
    غري املوافق

    غري املوفق جدا
 %80،95 32 8 موافق جدا 12

  30 10 موافق
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  6 3 غري املوافق
    غري املوفق جدا

 

 التفسري عند اللغة العربية و يف كفاءةالعالقة   بناء على نتائج االستبانة السابقة عن
 .التفسري قسم الطلبة

بية عناصر مهمة يف فهم مادة من الطالب يقولوا أن اللغة العر  % 98،80 (1
 التفسري.

من الطالب يقولوا فهم املفردات اللغة العربية يساعد يف فهم  % 97،61 (2
 التفسري.

 من الطالب يقولوا إثقان القواعد اللغة العربية يساهم يف فهم التفسري. % 75 (3
من الطالب يقولوا إثقان اللغة العربية يسهل الطلبة يف تعلم مادة  % 91،66 (4

 سري.التف
من الطالب يقولوا اللغة العربية بكثرة املفردات يساعد الطلبة يف  % 88،09 (5

 فهم آايت القرآن الكرمي مناسبة ابألحوال.
من الطالب يقولوا الطالب الذين لديهم القدرة يف اللغة العربية  % 84،52 (6

 يقرأون القرآن ابملعاين.
الب ة يصعب الطمن الطالب يقولوا قواعد الصعب يف اللغة العربي % 75 (7

 يف فهم آايت القرآن الكرمي.
من الطالب يقولوا تغيري كلمة يف اللغة العربية جيعل الصعوبة   % 76،19 (8

 كثريا من الطالب يف إجياد املعىن يف اآلايت القرآن الكرمي.
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من الطالب يقولوا الطالب يقرأون كثريا من النص اللغوية العربية  % 82،14 (9
 آن الكرمي.يساعد يف فهم تفسري القر 

من الطالب يقولوا لغة القرآن الكرمي املستغىن عن البالغة  % 84،52  (10
 متطلب إىل الطالب لرتقية عن اللغة العربية.

من الطالب يقولوا تفسري القرآن الكرمي  أكثر كتب ابللغة  % 90،47  (11
 العربية تفضل عن الطالب لتعلم اللغة العربية.

الذين ماهرون يف للغة العربية  من الطالب يقولوا الطالب % 80،95  (12
 فسوف فهم التفسري القرآن الكرمي جيدا.

فاستخدم  التفسري من طالب قسم التفسري اللغة العربية وفهم مث ملعرفة درجة كفاءة  
  الباحث الرمز اآليت:

 𝑝 =
∑ 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝒊𝒕𝒆𝒎

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔
 x 100 % 

𝑝 =
861

𝟒 𝒙 𝟐𝟏 𝒙𝟏𝟐
 x 100 % 

𝑝 =
𝟖𝟔𝟏

1008
 x 100 % = 85,42 % 

 

 : نتائج االختبار6اجلدول 
 X Y Xy 𝒙𝟐 𝒚𝟐 رقم التالميذ

1 75 80 6000 6000 6400 
2 70 70 4900 4900 4900 

3 75 75 5625 5625 5625 
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4 90 90 8100 8100 8100 

5 70 70 4900 4900 4900 

6 80 80 6400 6400 6400 

7 65 65 2542  4225 4225 

8 80 80 6400 6400 6400 

9 90 90 8100 8100 8100 

10 80 70 5600 6400 4900 
11 80 80 6400 6400 6400 

12 65 65 4225 4225 4225 

13 70 70 4900 4900 4900 

14 75 75 5625 5625 5625 

15 75 75 5625 5625 5625 

16 60 60 3600 3600 3600 

17 90 90 8100 8100 8100 

18 70 60 4200 4900 3600 
19 60 60 3600 3600 3600 

20 60 60 3600 3600 3600 

21 70 70 4900 4900 4900 

 1550 1535 115025 116150 114125 
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𝑟 =  
𝑁[∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥) (∑ 𝑦)]

√[𝑁 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥) 2 ][𝑁 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦) 2 ]

 

𝑟 =  
21[115025 − (1550)(1535)]

√[21 𝑥 116150 − 1550 2 ][21 𝑥 114125 − 1535 2 ]

 

𝑟 =  
21[115025 − 2379250]

√[21 𝑥 116150 − 2402500][21 𝑥 114125 − 2356225]
 

𝑟 =  
2415525 − 2379250

√[2439150 − 2402500][2396625 − 2356225]
 

𝑟 =  
36275

√(36650)(40400)
 

𝑟 =  
36275

√1480660000
 

𝑟 =  
36275

38479,34
 

𝑟 =  
36275

38479,34
 

𝑟 =  0,943 

 

 

I n t e r p r e t a s I : Besarnya “r” Product    

Moment (r ) 

Antara Variabel X dan Variable Y memang 

terdapat korelasi, akan tetapi korelasi itu sangat 

lemah atau sangat rendah sehingga korelasi itu 

diabaikan (dianggap tidak ada korelasi antara 

Variabel X dan Variabel Y). 

 

Antara Variabel X dan Variabel Y terdapat 

korelasi yang lemah atau rendah. 

 

 

 

0,00 – 0,20 

 

 

 

0,20 – 0,40 
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Antara Variabel X dan Variabel Y terdapat 

korelasi yang sedang atau cukupan. 

 

Antara Variabel X dan Variabel Y terdapat 

korelasi yang kuat atau tinggi. 

 

Antara Variabel X dan Variabel Y terdapat 

korelasi yang sangat kuat atau sangat tinggi. 

 

0,40 – 0,70 

 

0,70 – 0,90 

 

0,90 – 1,00 

 
 فسري عندة العربية و يف التاللغ كفاءةالعالقة   السابقة عن بناء على نتائج االختبار

 كفاءةعالقة   ال عن أن نسبة املئوية من نتائجفحصل الباحث ، التفسري قسم الطلبة
 Xمرتفع، متغري وهذه النتيجة تقع يف الدرجة  % 0،943 التفسري اللغة العربية ويف

 يوجد عالقة قوية ومرتفعة. Yومتغري 
 

 ه. مناقشة نتائج البحث
باحث مبناقشة البياانت اليت حصل عليها مادام البحث. وهي املبحث تقوم اليف هذا 

 تتكون من استبانة، واالختبار.
 كفاءة الطلبة يف اللغة العربية .1

 مؤشرا حتصيل كفاءة اللغة العربية )مهارة القراءة(
أن يتمكن الدارس من ربط الرموز املكتوبة ابألصوات اليت تعرب عنها يف  (1

 اللغة العربية.
 اءة جهرية بنطق صحيح.أن يتمكن من قر  (2
أن يتمكن من استنتاج املعىن العام مباشرة من الصفحة املطبوعة وإدراك  (3

 تغري املعىن بتغيري الرتاكب.
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أن يتعرف معاين املفردات من معاين السياق، والفرق بني مفردات احلديث  (4
 ومفردات الكتابة.

 بط بينها.ر أن يفهم معاين اجلمل يف الفقرات وإدراك عالقات املعىن اليت ت (5
 أن يقرأ بفهم وانطالق دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها. (6
أن يفهم األفكار اجلزئية والتفاصيل وأن يدرك العالقات املكونة للفكرة  (7

 الرئيسية.
 أن يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل منها. (8
 .أن يقرأ بطالقة دون االستعانة ابملعاجم أو قوائم مفردات مرتمجة إىل اللغتني (9
أن يقرأ قراءة واسعة ابتداء من قراءة الصحيفة إىل قراءة األدب والتاريخ  (10

والعلوم األحداث اجلارية مع إدراك األحداث وحتديد النتائج وحتليل املعاين 
 ونقدها وربط القراءة الواسع ابلثقافة العربة واإلسالمية.

طلبة ىف اللغة ءة النتائج االستبانة  ونتائج االختبار السابقة عن الكفابناء على 
العربية موافق مبؤشرا كفاءة اللغة العربية. أن نسبة املئوية من نتائج استبانة عن الكفاءة 

تقع يف  % 73،80تقع يف الدرجة "ممتاز"، ونتائج االختبار  % 85،95اللغة العربية 
 الدرجة "جيد".

 كفاءة الطلبة يف التفسري .2
 مؤشرا حتصيل كفاءة يف التفسري

الذي حيتمل يف آايت القرآن الكرمي أما يتعلق بوجوب عملية  فهم معىن (1
 التعليم.
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فهم معىن الذي حيتمل يف آايت القرآن الكرمي أما يتعلق بغاية الرتبية  (2
 وشرحها.

 فهم معىن التفسري يف آايت القرآن الكرمي أما يتعلق موضوعية الرتبية. (3
 رتبية.لق ابلتبني معاين الذي حيتمل يف آايت القرآن الكرمي أما يتع (4
 يقدر على أن يتدبروا آايت القرآن الكرمي أما يتعلق ابلرتبية. (5
 يقدر على أن يطبقوا آايت أما يتعلق ابلرتبية يف عملية التعليم ابجليد. (6

 بناء على نتائج االستبانة  ونتائج االختبار السابقة عن الكفاءة الطلبة ىف التفسري
تفسري ملئوية من نتائج استبانة عن الكفاءة الموافق مبؤشرا كفاءة التفسري. أن نسبة ا

وهذه  % 73،09وهذه النتيجة يف الدرجة "ممتاز". ومن نتائج االختبار  % 78،92
 النتيجة يف الدرجة "جيد".

 عالقة كفاءة اللغة العربية وفهم التفسري .3
كفاءة اللغة العربية وفهم التفسري له عالقة قوية ومرتفعة. أن نسبة املئوية من 

وهذه النتيجة تقع يف  % 0،943 التفسري اللغة العربية وفهم كفاءةالعالقة    عن ائجنت
 يوجد عالقة قوية ومرتفعة. Yومتغري  Xمرتفع، متغري الدرجة 
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 اخلالصة .أ
قد شرح الباحث شرحا واضحا يف األبواب السابقة مع حتليل البينات، 

ا  ة العربية، وفهم التفسري أي مادة التفسري، وعالقتهاعتمادا على أن الكفاءة اللغ
 عند الطلبة قسم التفسري يف جامعة عإلالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر. 

كفاءة الطلبة يف اللغة العربية  يف الدرجة "ممتاز"، أن نسبة املئوية من نتائج  .1
لدرجة وهذه النتيجة تقع يف ا % 85،95استبانة عن الكفاءة اللغة العربية 

األوىل من معيار نتائج االستبانة تعين يف الدرجة "ممتاز". وأما من نتائج 
االختبار يف الدرجة "جيد"، أن نسبة املؤوية من نتائج اختبار عن الكفاءة 

وهذه النتيجة تقع يف الدرجة الثالثة من معيار نتائج  % 73،80اللغة العربية 
 االختبار تعين يف الدرجة "جيد".

طلبة يف التفسري أي يف فهم مادة التفسري يف الدرجة "ممتاز"، أن كفاءة ال .2
وهذه  % 78،92نسبة املؤوية من نتائج استبانة عن الكفاءة يف التفسري 

النتيجة يف الدرجة األوىل من معيار نتائج االستبانة تعين يف الدرجة "ممتاز". 
ج اختبار من نتائوأما من نتائج االختبار يف الدرجة "جيد"، أن نسبة املؤوية 

وهذه النتيجة تقع يف الدرجة الثالثة من  % 73،09عن الكفاءة يف التفسري 
 معيار نتائج االختبار تعين يف الدرجة "جيد".

عالقة كفاءة اللغة العربية وفهم التفسري يف الدرجة "ممتاز" أن نسبة املؤوية  .3
 % 85،42ري فسمن نتائج استبانة عن العالقة كفاءة اللغة العربية وفهم الت

وهذه النتيجة يف الدرجة األوىل من معيار نتائج االستبانة تعين يف الدرجة 
"ممتاز". وأما من نتائج االختبار يف الدرجة  عالقة قوية أو مرتفعة، أن نسبة 
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 0،943املؤوية من نتائج اختبار عن العالقة كفاءة اللغة العربية وفهم التفسري 
هم جة مرتفعة وقوية. كفاءة اللغة العربية وفوهذه النتيجة تقع يف الدر  %

التفسري له عالقة قوية ومرتفعة. أن نسبة املئوية من نتائج عن العالقة  كفاءة 
وهذه النتيجة تقع يف الدرجة مرتفعة،  % 0،943اللغة العربية وفهم التفسري 

 يوجد عالقة قوية ومرتفعة. Yومتغري  Xمتغري 
 التوصيات  .ب

 إىل القراء: التوصيات من الباحث
البد لطالب قسم التفسري أن يقدروا املفردات ما يتعلق ابالرتبية، ألن  .1

 مادهتم يف عملية التعليم يتعلق مواد الرتبية.
البد لطالب قسم التفسري أن يقدروا  قواعد اللغة العربية، ليسهلوا عندما  .2

 يفسرون آايت القرآن الكرمي.
هم عندما وص ابللغة العربة ليمارسالبد لطالب قسم التفسري أن يقرأوا النص .3

 يفسروا آايت القرآن الكرمي.
 االقرتاحات .ج

بناء على نتائج البحث السابقة، يقدم الباحث االقرتحات اآلتية: يرجى 
 الباحث أن يكون نتائج البحث يستفيد للقراء من الذين يهتمون كثريا بعلم التفسري

 سر.وتعليمه جبامعة عإلالدين اإلسالمية الكومية مكا
وال ينفك البحث عن عالقة كفاءة اللغة العربية وفهم مادة التفسري عند طلبة 
قسم التفسري جبامعة عإلالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر من النقصان والعيوب 
من انحية الكتابة وغريها، لذا البد ملن يفهم هذا البحث وخطواته أن يصلحه 

ي على إبنتهاء هذا البحث العلمويكمله ابلبحث اآلخر. وشكر الباحث هللا ت
وبعونه وهدايته راجيا له يف حياة الدنيا واآلخرة. وأخريا جزاك هللا خري اجلزاء وغفر 

 هللا لنا ونفعنا هبذا البحث يف الدنيا واآلخرة. آمني اي رب العاملني.



86 
 

 
 

 قائمة املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي
جامعة  مطبع مدرس اللغةالعربية الكفء،مهارات التدريس: حنو إعداد أوريل حبرالدين، 

 2011موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق 
نشر ، القاهرة: دار الفكر العريب للطباعة والتدريس فنون اللغة العربيةعلي أحدم مدكور، 
2002 

ة منشورات اهليئة العامة السوري تنمية مهارة القراءة والكتابةحات حسني البصيص، 
 2011وزارة: الثقافة.دمشق.  تاب،للك

ري العريب ، القاهرة: دار الفكاألساس العامة املناهج تعليم اللغة العربيةرشدي أمحد طعيمة، 
2004 
 1991دار الشواف للنشر والتوزيع،  . الرايض:تدريس فنون اللغة العربيةمدكور، على أمحد.

لنشر ات، عمان: دار جمدالوي لأمحد عبد الكرمي اخلويل، اكتساب اللغة، نظرايت وتطبيق
 2013والتوزيع 

القاهرة: دار املعارف  ،يف طرق التدريس املوجة الفين ملدرسى اللغة العربيةإبراهيم عبد العليم، 
1982 
 القاهرة: مكتبة وهيبة املنهج يف اللغة العربية،حممد علي امساعيل، 

عة ، ماليزاي: جامإلسالميةأمهية اللغة العربية عند األمم احفظ مسطفى و دهور أمحد، 
 2015السلطان زين العابدين 

ة قاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع شرك العربية وعلم اللغة احلديث،حممد داود، 
 2001ذات مستوئية حمدودة 

 

87 



87 
 

 
 

ربية ، فاكس: اإلمارات العأمهية اللغة العربية يف فهم القرآن والسنةحممود أمحد الزين، 
  2009املتحدة

، تفسيرهآن ولقرالعلمية في فهم امكانتها ولعربية اللغة اب، محمد يعقود هر محموطا
 2016بي رلعم القسامجلة ن: باكستا

كر ، عمان: دار الفمفهومه وأدواتة وأساليبهعبيدات، ذوقان وآخرون، البحث العلمي: 
 1992للنشر والتوزيع 

ر: دار الثقافة، ، القاهجانبتصميم البحث لتعليم اللغة العربية للألفتحي على يونس، 
1977 
الة املاجستري:  ، رسحتفيظ القرآن الكرمي وآثره على كفاءة فهم املقروءحممد نزال أشرايف، 

كلية دراسات العليااجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
2011 

رتاتيجية قرارات اإلس، مسامهة البياانت املالية يف عملية إختاذ المجال موسى علي الوكوك
رسالة اجملستري: كلية دراسات العليااجلامعة موالان مالك  إبدارة املوارد البشرية،

 2015إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
ة اجملستري: كلية رسالمسامهة االجتاهات الدينية يف تعلم اللغة العربية، رزق علياان مصلحة، 

 2015إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  دراسات العليااجلامعة موالان مالك
مرب تعليم البالغة يف شعبة التفسري واحلديث ابجلامعة اإلسالمية احلكومية جبعبد املقيت، 

، رسالة اجملسرت: كلية دراسة العليا اجلامعة اإلسالمية )املشكالت واحللول(
 2011احلكومية ماالنج 

ء النظرية السالم كونتور اخلامس للبنات على ضو ، تعليم اللغة العربية مبعهد دار حييا كوثر
 رسالة اجملسرت: كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك التوليدية التحويلية،

 2016إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 



88 
 

 
 

كلية دور التعليم اللغة العربية على ترقية استجابة الطلبة يف العملية التعليمية بعبد هللا، 
 ،لعليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجالدراسات ا

رسالة اجملسرت: كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية 
 2016احلكومية ماالنج 

، املؤسسة املصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر، )طبعة 1ابن منظور: لسان العرب، جزء 
 ق( القاهرة)د.ت.( مادة مهرمصورة عن مطبوعة بوال

 1413، الرايض : دار املسلم للنشر والتوزيع املهارات اللغويةأمحد فؤاد حممود، 
 1979،  القاهرة : مكتبة النهضة املصرية، علم النفس الرتبويأمحد زكي صاحل، 

 1982، عمان : دار الفرقان، الرايضيات مناهجها وأصول تدرييسهافريد أبو زينة، 
، ماالنج: اجلامعة موالن مالك إبرهيم ماالنج، املوجه لتعليم املهارات اللغويةى، أنوار هدا

2011  
  1991علة أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، الرايض: دار الشوف، 

 عبد احلميد عبد هللا، أسس إعداد والكتاب التعليمية لغري النطقني ابلعربية: دار اإلتصام
Meleon, J Lexi, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya 1997 

Moh Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, Hilal Pustaka 2010 

Arikunto Suharsini, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta 

1998 

 

Uril Bahruddin, Bisa Bahasa Arab Bukan Hanya Mimpi, Tartil Institute 2016 

Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, UIN-MALIKI PRESS 2013 

Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran, Jogjakarta: Diva Press, 2014 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحق ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Pedoman Wawancara Dosen  

 

1. Bagaimana bapak/ibu mengatasi keberagaman kemampuan dasar 

berbahasa Arab mahasiswa tafsir hadist dalam pemilihan metode dan 

strategi pembelajaran? 

2. Menurut bapak/ibu mengapa bahasa Arab menjadi penting dalam 

mempelajari materi tafsir? 

3. Bagaimana kemampuan berbahasa Arab mahasiswa tafsir hadist secara 

umum sekarang ini menurut bapak/ibu selama mengajar dikampus 

UINAM? 

4. Menurut bapak/ibu sejauh mana relevansi kemampuan berbahasa Arab 

mahasiswa tafsir hadist dengan kemampuan mereka dalam memahami 

materi tafsir? 

5. Apakah ada upaya peningkatan kemampuan berbahasa Arab mahasiswa 

tafsir hadist seperti Muaskar atau program khusus bagi Alumni 

SMA/SMK? 

6. Bagaimana bentuk konkrit kontribusi kemampuan berbahasa Arab 

mahasiswa/i jurusan tafsir hadist dalam mempelajari materi tafsir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Pedoman Wawancara Mahasiswa 

 

1. Bagaimana proses belajar mengajar bahasa Arab pada jurusan tafsir hadist 

dikampus UINAM menurut saudara/i? apakah sudah efektif? 

2. Apasajakah yang menjadi kendala dalam mempelajari bahasa Arab selama 

ini didalam perkuliahan? 

3. Bagaimana saudara/i mengatasi kendala dalam belajar bahasa Arab 

dikampus?  

4. Apakah saudara/i ikut study club, perkampungan bahasa, atau kursus? 

5. Bagaimana metode mengajar bahasa Arab yang ideal untuk diterapkan 

dosen dikampus dikampus/uastad diasrama dalam membantu memahami 

materi tafsir? 

6. Bagaimana pendapat saudara/i tentang pembelajaran bahasa Arab di 

jurusan tafsir hadist yang diterapkan sekarang? 

7. Bagaimana perkembangan kemampuan berbahasa Arab saudara/i setelah 

mengambil jurusan tafsir hadist? 

8. Menurut saudara/i apakah bahasa Arab itu punya pengaruh terhadap 

perkuliahan selanjutnya di semester 5-7 (materi tafsir)? 

9. Apakah kemampuan berbahasa Arab membantu saudara/i dalam proses 

belajar materi tafsir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN  

MAHASISWA JURUSAN TAFSIR TENTANG KEMAMPUAN BAHASA 

ARAB DI KAMPUS UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

  

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab     Semester : 5  

Hari/tanggal   : ………………   Nama      :  

 

Petunjuk 
1. Pada angket ini terdapat  pernyataan.  

2. Berilah jawaban yang benar-benar sesuai dengan pilihanmu dan jangan terpengaruh 

oleh teman. 

3. Berilah tanda ceklis dikolom yang sesuai dengan pilihanmu.  

4. Keterangan pilihan jawaban: 

SS  = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 

S  = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 

5. Contoh pengisian 

NO PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 

1. Bahasa arab dengan materi tafsir tidak berhubungan    √  

 

NO PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 

1. Saya bisa memahami teks berbahasa arab dengan baik     

2. Saya bisa membedakan makna mufrodat sesuai tema yang 

diberikan dengan tepat 

    

3. Saya mampu memahami makna kalimat dalam paragraf 

berbahasa arab 

    

4. Saya mampu menemukan hubungan antar kalimat dalam 

paragraf berbahasa arab 

    

5. Saya mudah memahami suatu teks berbahasa arab tanpa 

terganggu dengan qowaidnya 

    

6. Saya dapat memahami gagasan pendukung dalam sebuah teks 

berbahasa arab 

    

7. Saya dapat menemukan hubungan antara gagasan pendukung 

dan gagasan utama dalam sebuah teks 

    

8. Saya bisa membaca teks berbahasa arab dengan intonasi yang 

benar 

    

9. Saya dapat memahami teks berbahasa arab tanpa bantuan kamus     

10. Saya bisa membaca teks berbahasa arab dari berbagai tema     



 
 

 
 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN MAHASISWA JURUSAN 

TAFSIR TENTANG  KEMAMPUAN DALAM MATERI TAFSIR DI 

KAMPUS UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

  

Mata Pelajaran  : TAFSIR     Semester : 5  

Hari/tanggal   : ………………  NAMA    :  

 

Petunjuk 
1. Pada angket ini terdapat  pernyataan.  

2. Berilah jawaban yang benar-benar sesuai dengan pilihanmu dan jangan terpengaruh 

oleh teman. 

3. Berilah tanda ceklis dikolom yang sesuai dengan pilihanmu.  

4. Keterangan pilihan jawaban: 

SS  = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 

S  = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 

5. Contoh pengisian 

NO PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 

1. Bahasa arab dengan materi tafsir tidak berhubungan    √  

  

NO PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 

1. Saya mampu memahami makna yang terkandung dalam ayat-

ayat Al Qur’an tentang kewajiban belajar mengajar 

    

2. Saya mampu menafsirkan ayat-ayat Al Qur’an yang berkaitan 

dengan kewajiban belajar mengajar 

    

3. Saya mampu memahami makna ayat-ayat Al Qur’an yang 

berkaitan tentang tujuan pendidikan 

    

4. Saya mampu memahami ayat-ayat Al Qur’an yang berkaitan 

tentang obyek pendidikan 

    

5. Saya mampu memahami makna ayat-ayat Al Qur’an yang 

mengandung konsep-konsep pendidikan 

    

6. Saya mampu memahami ayat-ayat Al Qur’an tentang 

pendidikan 

    

7. Saya mampu menghayati ayat-ayat Al Qur’an tentang 

pendidikan 

    

8. Saya mampu menjelaskan makna yang terkandung didalam 

ayat-ayat Al Qur’an tentang pendidikan 

    

9. Saya mampu memaknai dan menafsirkan ayat-ayat Al Qur’an 

yang berkaitan tentang pendidikan 

    

10. Saya mampu mengamalkan ayat-ayat Al Qur’an tentang 

pendidikan dalam kegiatan kependidikan secara baik dan benar 

    



 
 

 
 

ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN MAHASISWA JURUSAN 

TAFSIR TENTANG HUBUNGAN KEMAMPUAN BAHASA ARAB 

DENGAN MEMAHAMI MATERI TAFSIR DI KAMPUS UIN ALAUDDIN 

MAKASSAR 

  

Mata Pelajaran  : TAFSIR     Semester : 5  

Hari/tanggal   : ………………  NAMA    :  

 

Petunjuk 
6. Pada angket ini terdapat        pernyataan.  

7. Berilah jawaban yang benar-benar sesuai dengan pilihanmu dan jangan terpengaruh 

oleh teman. 

8. Berilah tanda ceklis dikolom yang sesuai dengan pilihanmu.  

9. Keterangan pilihan jawaban: 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

10. Contoh pengisian 

 

NO PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 

1. Bahasa arab dengan materi tafsir tidak berhubungan    √  

 

  

NO PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 

1. Bahasa arab merupakan aspek penting dalam memahami materi 

tafsir 

    

2. Dengan memahami kosa kata bahasa Arab dapat membantu 

dalam memahami tafsir 

    

3. Penguasaan terhadap tata bahasa Arab berkontribusi dalam 

meningkatkan pemahaman tafsir  

    

4. Dengan menguasai bahasa Arab mahasiswa lebih mudah dalam 

mempelajari materi tafsir 

    

5. Bahasa Arab yang kaya dengan kosa kata membantu mahasiswa 

memahami konteks ayat Alqur’an sesuai dengan kondisi 

sebenarnya. 

    

6. Mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa Arab  dapat 

membaca Al qur’an dengan penuh makna 

    

7. Tata bahasa Arab yang rumit menyulitkan mahasiswa untuk 

memahami ayat Alqur’an 

    



 
 

 
 

8. Perubahan kata dalam bahasa Arab yang sangat banyak 

membuat mahasiswa kesulitan menemukan makna yang tepat 

untuk sebuah ayat. 

    

9. Mahasiswa yang banyak membaca teks berbahasa Arab dapat 

membantu dalam memahami tafsir Al Qur’an 

    

10. Bahasa Al-Qur’an yang kaya akan unsur balagah menuntut 

mahasiswa untuk lebih menguasai bahasa Arab 

    

11. Penafsiran Al-qur’an yang banyak ditulis dalam bahasa Arab 

mengharuskan mahasiswa untuk menguasai berbagai aspek 

bahasa Arab 

    

12. Mahasiswa yang mempunyai kemampuan dalam bahasa Arab 

dapat memahami tafsir Al-Qur’an dengan baik 
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