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 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 البحث الجامعي

 

كلية علوم الرتبية و   من (S-1)مقدم إلكمال بعض الشروط للحصول على درجة سرجانا 
 التعليم يف قسم تعليم اللغة العربية

 إعداد:
 كارتيكا هودا يانا

 03001121رقم القيد: 
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موالنا مالك  بجامعة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن تعليم اللغة العربية فكرة
  إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 (S-1مقدم إلكمال بعض شروط للحصول درجة سرجانا )

 من كلية علوم الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية

 

 إعداد :

 اناكارتيكا هوداي
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 إشراف:

 الدكتور أوريل حبرالدين

 103091900997101997رقم التوظيف: 
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 استهالل

 الّرحيم الّرحمن هللا بسم

 

 (2  /سورة اليوسف)  ُه قُ ْرَءنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ ٰ  ِإنَّآ أَنْ َزْلن

 

 "متعّلم كسالن أفضل عند اهلل من سبعمائة عابد مجتهد“

 ,في كتاب الفواعد المختارة(4)سبعة كتب مفيدة:
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 إهداء

 

 هلل عز وجلشكرا جزيال دائما والزما إلى ا

الذي قد أعطاين نعما كثرية وهداية حىت أستطيع أن أكتب هذا البحث حىت النهاية 
 بالصحة والعافية

 

 صالة وسالما دائمين متالزمين

 ونبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم إىل حبيبنا 

 

 

 :    أهدي هذا البحث اجلامعي إىل

 أمي الحبيبة أسماواتى وأبي الحبب نورالهدى

مند صغاري وبدون  ينايارب قد اللذان واآلخرة الدنيا يف اميرمحه أن اهلل عسى (
 ا ما وجدت النجاحما وحبهرضامه

 توميرة جّدتي الحاج سوفييونو الحاجة جّدي

شجعاين على تعليم وأعطاين األموال إلمجل دراسيت وأطلب منهم الرضى,  اللذان
 .الصحة و العافية اعسىى هلل أن يعطيهم
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 تقدير و شكر

احلمد هلل الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني. و الصالة و السالم على النيب العريب 
األمني. ومن اهتدى بسّنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. وعلى آله وصحبة أمجعني، 

 .أما بعد

   محدا هلل وشكرا با هلل وثناء عليه بعونه متت كتابة هذا البحث اجلامعي مبوضوع "

موالنا  جامعةب تعليم اللغة العربيةالدكتور إمام سوفرايوغو عن ستاذ األ فكرة 
". وتتقدم الباحثة أمجل الشكر والتقدير مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

والعرفان إىل الذين كانوا هلم فضل يف إمتام هذا البحث إىل حيز الوجود ومل يبخلوا 
 أحدهم بشيء طلبت، منهم:

تاذ الدكتور موجيا رهارجا، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم مساحة األس .1
 اإلسالمية احلكومية مباالنج.

مساحة الدكتور احلاج نور علي املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم  .2
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

ئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة مساحة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري، ر  .3
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

النتهاء إمام سوفرايوغو وأسرته الذي يساعد الباحثة  الدكتور األستاذ مساحة .4
 البحت اجلامعي

علميا وعمليا  املشرف على البحث الذي أفادين حبرالدين مساحة الدكتور أوريل .5
 يف كل مراحل إعداد هذا البحث . ووضه الباحثة
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ة مبعهد سبيل الرشاد غاسيك مساحة كيايي مرزوقي مستمر و أمي سعيدة املغفري  .6
عسىى هلل أن يعطيهم الذي تعطيين العلم واملوعظة وأطلب منه الرضى,  ماالنج,

 .الصحة و العافية

حلكومية ( جبامعة موالنامالك إبراهيم اإلسالمية اPramukaاألشرة مكاشفة ) .7
ي زين املسطفى,صاحلة الرمحة,علي ماالنج خصاة ألصحيب أجونج نور االديال,أد

املّمرن اخينا مصدوقي  كنحانية مربورة, و األخرليندا كسوالنداري ,فرحان,
 املاجستري الذين تعطى الباحثة محاسة.

 "قيل( مركز "جهادإبن عPMIIرة حركة الطالب اإلسالمية اإلندونيسيا)األس .8
وقرة أعيونني ومجرة الطفية وأوليا  رمحة الطيبة وهم: ة إبن مالك احملببخاص

 وغري ذلك. اهلل وعمر ريسدى وحسن أبد

 ماالنج رة مبعهد سبيل الرشاد اإلسالمى السلفى غاسيكاألس .9

 وأخيت احملبوب كررميال فطرييانا وديوي كمبنج سيتييا وايت وجنم نورحيايت .11

والتقدير إىل املدرسني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية كما أقدم بكل الشكر  .11
 علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

عسىى هلل أن يعطيهم الصحة الذي تعطيين العلم واملوعظة وأطلب منه الرضى, 
 .و العافية

  البحت اجلامعي إمام جماهد الذي يساعد الباحثة النتهاء صاحيب .12

مجيع أصدقائي بقسم تعليم اللغة العربية كلية العلوم الرتبية والتعليم جبامعة  .13
 األصحاب والصاحبات يف مجيع موالنامالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 موالنا مالك كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة  3103العربية  اللغة تعليم قسم
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خاصة عاملية نري رمحيت، وديانا كورنياوايت، . ماالنق احلكومية ةإبراهيم اإلسالمي
 .رمحة الطيبة ، وجوويتا ليلة احلكمة ووحمصة هداية، وقرة األعني

وختاما، فإنين أتقدم بالشكر والتقدير لكل الزمالء والزميالت يف قسم تعليم  .14
إبراهيم اإلسالمية اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك 

احلكومية مباالنج على إرشاداهتم وتوجيهاهتم وتعليقاهتم يف املناقشة، وعلى 
 دعمهم وتشجيعهم لنا على إمتام هذا البحث وأمتىن هلم دوام النجاح والتوفيق.

. أسعدكم اهلل يف الدارين 3102مّت هذا البحث بعون اهلل وتوفيقه يف شهر مارس سنة 
 على اهتمامكم وكرمكم واهلل ويل التوفيق واهلداية. وأشكركم جزيل الشكر

 

 

 

 ,الباحثة

 

 كارتيكا هودا يانا

 06011173رقم القيد:
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PEDOMAN TRANSLITERASI LATIN 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman 

transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. b/U/1987 yang secara 

garis besar dapat di uraikan sebagai berikut:  

A.Huruf 

 Q = ق Z = ز a = ا

 K = ك S = س b = ب

 I = ل Sy = ش t = ت

 M = م Sh = ص ts = ث

 N = ن Dl = ض j = ج

 W = و Th = ط h = ح

 H = ه Zh = ظ kh = خ

 ، = ء ، = ع d =  د

 Y = ي Gh = غ dz = ذ

    F = ف r = ر

 

B. Vokal Panjang  C. Vokal Diftong 

   Vokal (a) panjang = a      aw=   او 

   Vokal (a) panjang = i  ay   اي = 

   

   Vokal (u) panjang = u   a  أو  = 

  i   إو  = 
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 مستخلص البحث
ستاذ الدكتور الحاج إمام سفرايوغو عن تعليم اللغة األ فكرة. 3102هداينا، كرتكا. 

. البحث اجلامعي، قسم العربية جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق
بية والتعليم، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية تعليم اللغة العربية، كلية علوم الرت 

 أوريل حبر الدين الدكتوراحلكومية ماالنق. املشرف: 

 أفكار البطولة، تطوير النماذج، تعليم اللغة العربية        :  الكلمات األساسية

 

 صة يف اجلامعة اإلسالمية. ملمشكلة تعليم اللغة العربية يف اجلامعة أكثر تركيزا، خا
اجلامعة اإلسالمية مناذج تطوير تعليم اللغة العربية يف حتقيق تعليم اللغة العربية فيها  جتد

كاخلصائص فيها. أفكار األستاذ الدكتور إمام سفرايوغو تعطى احلل يف تطوير تعليم 
 اللغة العربية بإقامة الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية املكثف ويقويه ببناء املعهد. 

( كيف أفكار األستاذ الدكتور إمام 0ادا على ذلك، فالباحثة يرمز أسئلة البحث: اعتم  
سفرايوغو يف تطوير اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

( كيف حتقيق أفكار األستاذ الدكتور إمام سفرايوغو يف تطوير اللغة العربية يف 3ماالنج
اهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. أهداف هذا البحث اجلامعي جامعة موالنا مالك إبر 

 لوصف فكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن تعليم اللغة العربية( 0ومها :()

تطبيق فكرة  عرفةمل (0)،جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
جبامعة موالنا مالك إبراهيم  بيةاألستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن تعليم اللغة العر 

 منهج البحث املستخدم منهج الوصفي الكيفي. و  ،اإلسالمية احلكومية ماالنج

اعتمادا على نتيجة البحث، فالباحثة تستنبط أن أفكار األستاذ الدكتور إمام       
 سفرايوغو يف تطوير اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية

ماالنق جتعل اللغة العربية كخصائص اجلامعة اإلسالمية اليت تستطيع أن تساعد الطلبة يف 
البحث يف تعاليم اإلسالم عميقا حىت حتقيق هدف شجرة العلم جامعة موالنا مالك 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. حتقيق اهلدف من األستاذ الدكتور إمام سفرايوغو 
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عن كيفية تعليم اللغة العربية بسهل وسرعة، إقامة الربنامج بالبحث عن املعلومات 
املكثف لتعليم اللغة العربية وكذلك يفتش عملية تعليم اللغة العربية مباشرة يف كل 
الفصل، بناء املعهد كالبيئة اللغوية وتدعو مؤلف كتاب "العربية بني يديك" مباشرة لتعليم 

 ص لتعليم اللغة العربية. اللغة العربية إىل حماضري الربنامج اخلا
األستاذ الدكتور إمام سفرايوغو تساعد اجلامعة اإلسالمية يف تطوير  فكرةلذلك،       

مجيع احتماهلا كي تكون هلا النتيجة الزائدة من اجلامعات األخرى. اآلن، بناء جامعة 
التكامل بني  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق يقوم وطيدا وتتكاملها نظرية

العلوم الدينية والعلوم يف تطوير علومها. هذا بدليل الباحثة من بيانات الوثائق واملالحظة 
 واملقابلة بفريق الذي يتعامل معه. 
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ABSTRACT 

 

Hudayana, Kartika. Skripsi. Prof.Dr.Imam Suprayogo’s Thought on Arabic 
Language Learning in Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. 
Arabic Language Education Department, Faculty of Education and Teaching, 
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advised by Dr.Uril 
Bahruddin. 

Keywords : Personage Thought, Development of Model, Arabic Language 
Learning 

The problem of Arabic language learning in the university do not get a strategic 

place yet especially in Islamic university. The applied of Arabic language learning in 

Islamic university has not found development of Arabic language learning model as 

the characteristic of Islamic university. Through Prof.Dr.Imam Suprayogo’s thought, 

it gives a solution on developing Arabic language learning by building a special 

program of Arabic language learning intensively which strengthened by building of 

Ma’had. 

From the explanation above, the researcher arranges the problem of the study as 

follow: (1) how is Prof.Dr.Imam Suprayogo’s thought on developing Arabic 

language in Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, (2) How is 

Prof.Dr.Imam Suprayogo’s thought applied on Arabic language development in 

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang Moreover, the method 

that is used in this study is descriptive qualitative. 

Based on the result of this study, it can be concluded that Prof.Dr.Imam Suparyogo’s 

thought on developing Arabic language in Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University of Malang brings Arabic language as characteristic of Islamic university. 

It is expected to help the student on studying Islamic religion deeply so that the aim 

of science tree of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang can be 

realized. Moreover, the applied which He did is looking for information about how 

Arabic language learning become easy and practical, creating intensive Arabic 

learning program and directly controlling the process of Arabic language learning in 

each class, building Ma’had as “biah al-lughowiyah (language environment) and 

inviting the author of al-Arobiyah baina Yadaika directly to teach the lecturer of 

intensive Arabic learning program. 

Hence, Prof. Dr. Imam suprayogo’s thought help Islamic university on developing all 

of potential aspect so that it has more value from other university. Nowadays, the 

building of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang exists 

strongly and is supported by the concept of integration between religion and Sains on 

developing the science. These are based on the result of this study which use 

documentation of the data, observation, and interviewing some personages who have 

relation with Prof. Dr. Imam Suprayogo on developing Islamic university as well. 
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ABSTRAK 

Hudayana, Kartika. Skripsi. Pemikiran Prof.Dr.Imam Suprayogo Tentang 

Pembelajaran Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing Dr.Uril Bahruddin . 

Kata kunci :Pemikiran Tokoh, Pengembangan Model, Pembelajaran Bahasa  

      Arab 

Problematika pembelajaran bahasa Arab dilembaga Perguruam tinggi belum 

mendapatkan tempat yang strategis khusunya perguruan tinggi agama islam.Dalam 

penerapan pembelajaran bahasa Arab perguruan tinggi agama islam belum 

menemukan model pengembangan pembelajaran bahasa Arab sebagai karakteristik 

perguruan tinggi agama islam.Melalui pemikiran Prof.Dr.Imam Suprayogo 

memberikan sebuah solusi dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Arab yaitu 

dengan mendirikan sebuah program khusus pembelajaran bahasa Arab secara intensif 

yang diperkuat dengan didirikanya mahad. 

Dari keterangan tersebut,maka peneliti merumuskan masalah penelitianya 

yaitu:(1)Bagaimanakah pemikiran Prof.Dr.Imam Suprayogo dalam pengembangan 

bahasa Arab di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, (2)Bagaimanakah 

penerapan pemikiran Prof.Dr.Imam Suprayogo dalam pengembangan bahasa Arab di 

Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.Tujuan dari penelitain ini adalah : 

(1) menggambarkan pemikiran Prof.Imam Suparyogo terhadap pembelajaran bahasa 

Arab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2) Mengetahi 

penerapan pemikiran Prof.Imam Suparyogo terhadap pembelajaran bahasa Arab di 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian,dapat disimpulkan bahwa pemikiran Prof.Dr.Imam 

Suparyogo dalam mengembangkan Pembelajara bahasa Arab di Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadikan bahasa Arab sebagai 

karakteristik perguruan tinggi agaa islam dengan harapan dapat membantu mahsiswa 

dalam mengkaji agama islam secara mendalam sehingga tujuan daripada pohon 

keilmuan Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dapat terwujuad. 

Adapun penerapan yang beliau lakukan adalah mencari informasi bagimana 

pembelajaran bahasa Arab yang mudah dan cepat, mendirikan sebuah program 

intensif pembelajaran bahasa Arab serta secara langsung mengawasi proses 

pembelajaran bahasa Arab disetiap kelas,mendirikan mahad sebagai “biah al-

lughowiyah (lingkungan bahasa” dan mengundang langsung pengarang buku al-

Arobiyah baina Yadaika untuk mengajarkan kepada dosen Program Khusus 

pembelajaran Bahasa Arab. 

Dengan demikian, pemikiran Prof.Dr. Imam suprayogo membantu perguruan tinggi 

islam mengembangakan segala potensinya agar memiliki nilai lebih dari Universitas 

yang lainnya.Pemikiran Prof.Imam Suparyogo memiliki tiga konsep dalam 

pengembangan bahasa Arab di Univerrsitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
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Malang yaitu tentang Pemikiran Islam, pemikiran Keilmuan Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Pemikiran Prof.Imam Suprayogo  

terhadap pembelajara bahasa Arab .Sedangkan dalam penerapnnya ada tigal yang 

dilahirkan dari pemikira Prof.Imam Suparyogo yaiti mengenai Program Khusus 

Pembelajaran bahasa Arab, Ma’had Sunan Ampel Al-Aly, dan Hai’ah Tahfizul 

Qur’an ,seluruh kegiatan tersebut untuk menguatkan pembelajaran  bahasa Arab. 
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 هثمحتويات الب

 أ ....................................................................... غالف

 ب ................................................................... استهالل

 ج ....................................................................... إهداء

 د ......................................................... كلمة شكر و تقدير

 ز ............................................................... تقرير املشرف 

 ه ................................................................. إقرار الباحثة

 ط ........................................................... املناقشة جلنة تقرير

 ي ......................................... تقرير رئيسة قسم تعليم اللغة العربية

 ك ........................  مواعيب اإلشراف عميد كلية علوم الرتبوية و التعليم

  ل ........................................................... مواعيب اإلشراف

 ن .......................................................... مستخلص البحث 

 ع ........................................... مستخلص البحث باللغة اإلجنلزية 

 ف ....................................... مستخلص البحث باللغة اإلندونيسيا 
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 خلفية البحث .أ

عامة أن الدافعية لتعلم اللغة العربية يف إندونيسي للدين يبحث ويعمق 
 وغري احلديث والكتاب الرتاثالقران و  اإلسالم من املراجع باللغة العربية املثال

املسلمون يتعلمون 1يطلع املصطلح تعليم اللغة العربية لدراسة الإلسالمية.,ذلك
لنفهم الدين. من اسباهبا, كانت اللغة العربية للعبادة, مثلل اللغة العربية يف بداية 

 0.الصوم و الصالة و الدعاء من األعمال اليت حيتاج إىل املسلمون استخدامها

وكانت اللغة الواجبة يتعلمها املسلم هي اللغة العربية، ألن قد اختار اهلل 
 :   يف القرآن العظيم سبحانه وتعاىل ، كما قد قال اهلل عز وجلّ 

َءَك ت َّبَ ْعَت َأْهَوآَءُهم بَ ْعَدَما َجآٱَولَِئِن  ُه ُحْكًما َعَربِيًّاٰ  ِلَك أَنَزلْ ٰ  وََكذ
 7(73 :الّرعد سورة)للَِّه ِمن َوِليٍّ َواَل َواٍق ٱْلِعْلِم َما َلَك ِمَن ٱِمَن 

إن  وا العربية فإهنا جزء من دينكمعن تعليم اللغة العربية مثال: تعلمكان شئر 
 4. اللغة العربية لغة القران و لغة اجلنة

تعليم اللغة العربية  .تعيلم اللغة العربية مهم جداً للمسلمني يف دراسة الدين
مسية كمثل معهد و مؤسسة الرمسية يف إندونيسيا تستطع دراسة  يف مؤسسة غري الر 

من مرحلة البداية حىت املرحلة العايل مثل املدرسة اإلبتدائية و املدرسة الثناوية 

                                                           
1 Mustofa Bisri dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembebalajaran Bahasa Arab, ( Malang: UIN 

–MALIKI Press, 2111), hlm 6 
2Ibid., hlm. 7-8 
3Syaamil Al-Qur’an, Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah,hlm.249 
4 Ibiid., hlm .8 
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املدرسة العالية واألخر مرحلة اجلامعة. عدد  اجلامعة اإلسالمية كثريا، ولكن تعليم 
قدرا اللغة العربيةال لديها موقف مهمة يف كل مؤسسة باخلاص مؤسسة اإلسالمية. 

ية و سسة الرتباتية من مؤ أقل من االهتمام بتعليم اللغة العربية، اليت ينبغي اهلوية الذ
. يف احلقيقة تعليم اللغة العربية  مهم جدا يف تطوير الدراسة العلوم اإلسالمية

اإلسالمية. و كذلك  فإنه ميكن أن يتم من خالل تطوير تعلم اللغة العربية يف كل 
 اإلسالمية.جامعة باخلاض جامعة 

أصبح اجلامعة  نج  الاإلسالمية احلكومية ما  جامعة موالنا مالك إبراهيم
 األستاذ الدكتوروتبدأ عندما  .اليت القيام بشكل مستمر تطوير تعليم اللغة العربية

ماالنج ) االن  احلكومية اإلسالميةمدرسة العالية رايوغو أصبح رئيس سوف إمام
 . 10081.يناير  1سالمية احلكومية ماالنج( يف اإلموالنا مالك إبراهيم جامعة 

حب له عن اللغة العربية، واجلامعة اإلسالمية اليت املطلوبه هو مصدرها اآليات 
. 6يه وسلم القرآن  ألنه هدى للبشرية ومن احلديث النيب حممدصلى اهلل عل

وكذلك إتقان اللغة العربية  أصبح األحداف مهمة يف الكفاح من أجل بناء 
ستاذ إمام التطوير الربنامج خاص ألولذلك ا ." ة اإلسالمية فاملستقبل امعاجل

 .لتعليم  اللغة العربية

راهيم اإلسالمية معة موالن مالك إبجبااص لتعليم  اللغة العربية اخلنامج الرب          
يف  حىت اآلن، مجيع الطالب اجلديدة  0001احلكومية ماالنج منذ العام الدراسي 

                                                           
5 Taufiqurrochman, Imam Al-Jamiah , (Malang : UIN –MALIKI Press,2111) , hlm 161 
6Ibid., hlm 168 
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السنة األوىل واجب باتباع تعليم اللغة العربية ، واهلدف هو حتسني قدرة الطالب 
 3.يف تعليم اللغة العربية، و أصبح وسائل الدراسات اإلسالمية

ظاهر من فكر عظيم سيد الكرم األستاذ الدكتور إمام  النجاح يفو 
ه حتصل إىل اجناح ئسسة الرتبية اإلسالمية اليت رأيتسوفرايوغو ألن رويةه و محسةه م

املمتاز. و هذه املئسسة الذي فضل هذه اجلامعة من جامعة األخرى وهي عن 
ربية يف جامعة إندونيسيا. استاذ إمام تطوير برنامج اخلاص لتعليم اللغة الع

سوفرايوغو ليس عامل با اللغة العربية ولكن مبحبته إىل اللغة العربية هو يعتقد عن 
اإلسالمية. يعطه الرءية و كيف تطبيقية العربية كوسلة  ملطالعة الدراسة العلوم  اللغة

مية احلكومية لتطوير تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك إبراههيم اإلسال
 ماالنج.

فكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو  الباحثة عن هذا املوضوع "  تخذا
بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية  عن تعليم اللغة العربية

امعة تعليم اللغة العربية خاص جب يدة لتطوير اجل ةفكر ال ةهو موجود ", ألنه ماالنج
هل اللغة العربية ومية ماالنج مع أن هو ليس أسالمية احلكموالن مالك إبراهيم اإل

لتطوير   إمام سوفرايوغواألستاذ الدكتور ولكن هو حيب اللغة العربية. النجاح 
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الذي ال  اامعة موالنتعليم اللغة العربية جب

ته يبحث عن تطوير  للباحثة خاصة فكر يف جامعة اإلسالمية األخرى.عندى 
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  اامعة موالنتعليم اللغة العربية و تطبيقه جب

 ماالنج.

                                                           
7 Mustofa Bisri dan Abdul Hamid, op.cit., hlm .7 
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 أسئلة البحث .ب

 أسئلة البحث هي: الباحثة قدمتاستنادا على خلفية البحث الىت سبق بياهنا،ف

معة جبا فكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن تعليم اللغة العربيةكيف  .1
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟

 فكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن تعليم اللغة العربيةكيف تطبيق  .2

 جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج؟

 

 أهداف البحث .ج

اليت أرادت الباحثة  بالنظر إىل أسئلة البحث اليت أبنتها الباحثة فيما سبق, فاألهداف 
 كما يلى: 

جبامعة  فكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن تعليم اللغة العربيةلوصف  .1
  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 فكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن تعليم اللغة العربيةتطبيق  عرفةمل .2

 المية احلكومية ماالنج.جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلس

 د. أهمية البحث

كما   تشتمل أمهية هذا البحث على جانبنيترجى أن يكون هذا البحث مفيدا، ف
 يلي:

 للباحثة .1

تعليم اللغة أن يكون هذا البحث مفيدا لزيادة التعلم واملعرفة يف املستقبل عن 
 ستاذ الدكتور ا إمام سوفرايوغو.األ فكرةالعربية ب
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 للمعّلم .2

تعليم اللغة العربية يف  جيعل املعلم أن يفرف عن تطويرهذا البحث ن يكون أ
 ومحاسة لدراسية اللغة العربية . سالميةسسة إمؤ 

 للمؤسسة .3

تطوير اللغة العربية يف مرحالت ملعلومات لأن يعطي ا البحث يرجى  هذا
 وغو.ستاذ الدكتور إمام سوفراياأل سسة الرتبية اإلسالمية باخلص على فكرةمؤ 

 ه. حدود البحث
و عن يوغ اسوفر ماماألستاذ الدكتور إ فكرةعلى  ن هذه الدراسة, تقتصر الباحثةم    

جبامعة موالنا مالك إبراهيم إلسالمية احلكومية ماالنج عن فكرة  تعليم اللغة العربية
يف عمله مزال أربعة الشهر يعين من  وأما هذا البحث.ه تيق الفكر و كيف تطبجيدة 

 3102يُِنُيو  ىت مارس ح

 

 و. تحديد المصطالحات

كيفية لشخص على وصف شيء أو فيما يتعلق به بتصوير  هو  رأى. 1
االراء الذي تقصد يف هذه الدراسة هو اراء األستاذ الدكتور احلاج إمام 8خمتلفة.

 سوفرايوغو عن تعليم اللغة العربية.

لرتبية و خيتصر يف إيصال إن تعليم عامل من عوامل ا. تعليم اللغة العربية هو 3
املعلومات إىل الذهن  وصك حوافظ النشء مبسائل الفنون والعلوم . وعوامله 

 ثالثة: هي املعلم و املتعلم واملعلومات
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 ز. الدراسات السابقة

اراء األستاذ الدكتور احلاج د.هدايات "  دراسة إيكا رمحاوايت يف املوضوع  .1
البحث اجلامعي .  م,  0911ة", باالعام اجلامعي املاجستري عن تعليم اللغة العربي

وحيدف هذا البحث إىل معرفة عن اراء األستاذ الدكتور احلاج د.هدايات 
و كيف أراء  املاجستري عن تعليم اللغة العربية يف العناصري اللغة و املهارات اللغوية
 العربية.ممتازة من ألستاذ الدكتور احلاج د.هدايات املاجستري عن تعليم اللغة 

و الدراسة الباحثة  دراسة إيكا رمحاوايت هذه الدراسة حتتلف عن دراسة الباحثة يف
دراسة إيكا رمحاوايت مبوضوع اراء األستاذ الدكتور احلاج د.هدايات هو يف املوضوع 

الدراسة الباحثة مبوضوع " فكرة األستاذ  واملاجستري عن تعليم اللغة العربية 
جبامعة موالنا مالك إبراهيم  و عن تعليم اللغة العربيةالدكتور إمام سوفرايوغ

 نج, موضوتان يبحث فكرة العلم يف تعليم اللغى العربيةاإلسالمية احلكومية ماال

إيكا رمحاوايت و الدراسة البحثة, إذا الدراسة يف املاضي    و الختالفات بني دراسة
دايات كيف تطبيق تعليم يبحث عن اللغة العربية اراء الستاذ الدكتور احلاج د. ه

اللغة العربية كامل و الدراسة البحاثة يبحث عن تعليم اللغة العربية بفكرة  األستاذ 
الدكتور احلاج أمام سوفرايوغو و تطبيق تعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك 

 إبرههيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

اج اإلمام زركشي كونتور ) يف املوضوع " كياهي احلزبيدي  أمحد دراسة  .2
إندونسيا ( جهوده يف تعليم اللغة العربية ) دراسة عن طريقة تدريس مهارة الكالم 

م, رسالة املاجستري ,برنامج  3112-3111و الكتابة(.  بالعام اجلامعي 
الدراسات العليا جبامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج.هذا البحث يبحث عن فكرة 
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يقة تدريس مهارة الكالم و الكتابة يف إجناح تدريس اللغة اإلمام زركشي عن طر 
يذكر الباحثون أن اإلمام زركشي هو العربية يف معهد دارالسالم كونتور فونوروكو.

أحد البارزين الناجح يف تدريس اللغة العربية مبعهده دار السالم كونتور فونوروكو 
 بأنواع من الطرق, كمثله طريقة النحو و الرتمجة.

التشبهات و الختالفات, أما  الدراسة حتتلف عن دراسة الباحثة يفهذه 
عن تعليم اللغة العربية  ونتشبهات دراسة أمحد زبيدي ودراسة الباحثة يعين يبحث

ئسسة الرتبية اإلسالمية إندونيسي و الختالفات بني دراسة أمحد زبيدي م من
مام زركشي عن طريقة هو يف املوضوع أمحد زبيدي عن فكر ة اإل  ودراسة الباحثة

تدريس مهارة الكالم و مهارة الكتابة يف معهد دارالسالم كونتور فونوروكو و 
الدرراسة الباحثة يبحث عن تعليم اللغة العربية بفكرة  األستاذ الدكتور إمام 
سوفرايوغو و تطبيق أن تطوير تعليم اللغة العربية  جبامعة موالنا مالك إبرههيم 

 ماالنج. اإلسالمية احلكومية

جهود  " الدوضوع املاجستري يف مسلمنيام إم الدكتورندوس احلاج دراسة .3
معهد نور  يف العربية القواعد اللغوية تعليم الشيخ احلاج أمحد مسدوقي حمفوظ يف

م, البخث  3100اجلامعي  مباالنج ," باالعااهلدى اإلسالمي السلفي الشافعي 
اللغة  التعليم قواعد طريقة استخدا عن معرفة إىل ويهدف هذا البحث اجلامعي. 

يف معهد نور اهلدى اإلسالمي السلفي  مصدوقي حمفوظ أمحد عند الشيخ العربية
القواعد  تعليم مصدوقي حمفوظ يف الشيخ أمحد جهود الشافعي مباالنج وجناح 

 .معهد نور اهلدى اإلسالمي السلفي الشافعي مباالنج يف العربية اللغوية
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التشبهات و الختالفات, أما تلف عن دراسة الباحثة يف هذه الدراسة حت
املاجستري ودراسة الباحثة يعين  إمام مسلمني الدكتورندوس احلاج تشبهات دراسة 

و الختالفات  ايبحثون عن تعليم اللغة العربية من مئسسة الرتبية اإلسالمية إندونيسي
ودراسة الباحثة  هو يف املاجستري   إمام مسلمني الدكتورندوس احلاج بني دراسة 

"جهود الشيخ احلاج أمحد عن املاجستري  إمام مسلمني الدكتورندوس احلاجاملوضوع 
معهد نور اهلدى اإلسالمي  يف العربية القواعد اللغوية تعليم مسدوقي حمفوظ يف

فكرة  األستاذ الدكتور إمام مبوضو " راسة الباحثةالد والسلفي الشافعي مباالنج 
رههيم اإلسالمية احلكومية تعليم اللغة العربية  جبامعة موالنا مالك إب عنسوفرايوغو 

العربية فقط ولكن  القواعد اللغوية ماالنج. الدراسة الباحثة ليست تبحث عن تعليم
تبحث عن فكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن تعليم اللغة العربية و تطبقيها 

 ة احلكومية ماالنج.جبامعة موالنا مالك إبرههيم اإلسالمي
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 الفصل الثاني
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 الفصل الثاني

 ير اإلطار النظا

 التربوية ةالفكر  :المبحث األولى 

 تعريف التربويةأ. 

 من  اليت (Pedogogiekفيداكوكيك ) ( Yunaniلغة من اللغة يوناىن)الرتبوية 

اليت مبعىن كيف اعطاء التوجيه على ( Educationاللغة اإلجنلزية مبعىن إيدوكاتيون)
 0األطفال  و من اللغة اإندونيسيا الرتبوية هو عملية يرىب.

يرىب على وزن  -يربو مبعىن زاد ومنا , واألصل ريب –األصل األول : ربا 
ميد مبعىن -يرب بوزم مد-خيفي و معناه نشأ و ترعرع , واألصل الثلث ربخفى 

 أصله وتوىل أمره , وساسه و قام عليه ورعاه. 

وقد اشتق بعض الباحثني من هذه األصول اللغوية تعريفا اصطالح هلا . 
قال ابن فارس إن الرتبوية هي اإلصالح والتنلء والتدبري حنو املريب بتضمني عناصر 

 19يف نفسه إىل أن يكون بالغ درجة الكمال مبا ميكن له الوصول إليه. الرتبية

 من بعد التعارف عن الرتبية عند العلماء يعىن :

رتبية العامة هىي أن مفهوم ال يقول( KH.Dewantoro) كي هدجر ديوانتارا .1
القوة لتنمىي األخالق الكرمية واألفكار وال نفرق بني مها ليكون حياة متاما وهي 

 11احلية و العيشة الىت توافق يف دنيهم.

                                                           
9 Madyo Ekosusilo , Kasiadi, Dasar-dasar Pendidikan, ( Semarang : Affhar Offset, 1988), hlm. 12 
11 Ali Abdul Halim Mahmud, Akhlaq Mulia, cetalan 1 ( Jakarta: Gema Insani Press, 2114) , hlm 23 
11 Ki Hajar Dewantara, Karya Bagian pertama: Pendidikan,( Yogyakarta:MLTM, 1962), hlm.14 
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لوعية من جهاة الرتبوية يف تنمية يقول أمحد تفسري أن تربية هي رعاية ا .2
 10. اجلسم والروح الطالب حيت تشكل األخالق الكاملة

( هي عملية تغيري Dahma dan Bhatnager) داهانا وهبتناجري يقول تربية   .3
  17كية  اىل اهلدف الذى يقوم هبا . السلو 

عند مهك تربية هي  عملية املدرس ملساعدة إلنشاء خلق و سلوق  .4
 .14الطالب

قاسم بكر إن الرتبية هي التأثري جبميع املؤثرات قال حممد يونس و حممد  .5
املختلفة اليت خترتها  قصدا لنساعد هبا الطفل على أن يرتقىي جسما وعقال و خلقا 
حىت يصل تدرجييا إىل أقصى ما يستطيع الوصول إليه من الكمال , ليكون سعيدا 

أصلح يف حياته الفردية واالجتماعية ويكون كل عمل يصدر عنه أكمل وأتقن و 
 :بعض األشياء عن الرتبوية الوطين على النحو التايل11للمجتمع.

 الرتبوية الوطين (1

 UU No. 21 Tahun 2113 tentang Sistemتعريف من الرتبوية الوطين يف كتاب )

Pendidikan Nasional )  الرتبية هي العملية الوعي املنظم لوجود البيعة التعلمية و
عملية التعلمية كي ينشطون التالمد لتنمية قوته لنيل القوة الدينية وزمام النفس 

                                                           
12 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1992), 

hlm.25-26 
13 Rulam Ahmadi, Pengantar Pendidikan Asas dan Filsafat Pendidikan, ( Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2115), hlm.35 
14 Y Suyitno, Jurnal “ Tokoh-Tokoh Pendidikan Dunia (dari dunia timur, timur tengah dan barat)” 

diakses pada tanggal 16 maret 2116 pukul 21.16 . 

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEDAGOGIK/195119181981111-Y._SUYITNO/TOKOH-

TOKOH_PENDIDIKAN_DUNIA.pdf 

 03حممد يونس و حممد قاسم بكر, الرتبية و التعليم و) كونتور فونوركو : دراالسالم .د.س( ص. 11 
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وسلوكهية وذكاء واألخالق الكرمية  واملهارة الىت تنفع يف نفسه واجملتمعه ووطنه  
 13الفكرة الراءسية هي : 2من تلك التعارف هناك .16

 عملية الواعي املنظم  (أ

الرتبية هي عملية الواعي املنظم  وعملية لفكرية العلمية، و من أجل ذالك أن الرتبية 
يف املعن احملدود هي أن يف اخلصوص البد أن ينظم أوال من كل عملية التعلمية كما  

 (Permendiknas RI No.41 Tahun 2117) في يف كتاب تبك

لوجود البيعة التعلمية و عملية التعلمية كي ينشطون التالمد يناومونا قوته   (ب
و هذه احلال مبعن إنشاء كل قوة الطالبة، ال من أجل اإلنشاء .النفسية 

 : السلوكى. و من غري ذالك رأيت هناك العمليتان أساسيتان يف الرتبية 

 لوجود البيعة التعلمية (1)

 عملية التعلمية (2)

إمتلك القوة الدينية وزمام النفس وسلوكهية وذكاء واألخالق الكرمية  واملهارة الىت  (ج
 .تنفع يف نفسه واجملتمعه ووطنه 

                                                           

16Rulam Ahmadi, op.cit.,  hlm.38 
17 Ahmad Sudrajat, “Definisi Pendidikan Menurut UU No. 21 Tahun 2113” . diakases pada tanggal 

16 maret 2116 pukul 19.18. https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2111112114/definisi-pendidikan-

definisi-pendidikan-menurut-uu-no-21-tahun-2113-tentang-sisdiknas/ 
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و من الفكرة الرئسية املعلمات الثالثة يعين صور أن مفهوم الرتبية و اهلدف الرتبية  
مكتوب اجلهة األهلية والنفسة وجمتمعية، مبعين  أن الرتبية الذي الوطنية، و هناك 

املطلوب هنا ليس الرتبية العلمنية والرتبية اإلفردية وال اجملتمعية ولكن الرتبية املوازنة 
 بني ثالثة األشياء القبلة.

أإلسالمية إختالف من معنه يف كل فكر الشخص ولكن موجودة  الرتبوية .أ
 بوية هي عملة يستعدد السباب الذي الفعالية والكفاءة.اإلستمبط إذا الرت 

 كثري أراء  األملاء من تعريف الرتبوية األسالمية كما يلى :

 ( قال : Hery Noer Aly( من هري نور على ) Kingsley Priceفريج ) كيعسالي

 الرتبوية هو عملية  من غنية الثاقفة غري جسم صيانة أو تطوير يف تربوية األطفال أو
 18السباب .

الرتبوية هي عملية السباب مللء (   Hasan Langgulungرأى حسن العغولوع) 
الدور, انتقل العلم , و النتائج اإلسالمية بفواعد للعمل و أخذ أن حصله يف 

 10األخرية.

 

 

                                                           
18 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, ( Jakarta: Logos Wacan ,1999), hlm.3 
19 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam, ( Bandung: Al-Maarif ,1981), 

hlm.94 
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 الألهداف و الألساس التربية  .ب

 عند العلماء من أهداف التربوية :الألهداف الرتبية 

1. Pyhagoras 09املشكل من اللياقة اإلنسانية والدين. قال أهداف الرتبوية هو  

 01أهداف الرتبوية هو شكل اإلنسانية حرة مستقلة. J.J Rousseouرأى  .2

أهداف الرتبوية هو حتصل اإلنسانية بسلوك أإلسالمى يعىن  رأى حممد نتسري .3
 00اهلل تعاىل. اإلنسان الذي بإمان

 :و من األساس الرتبية هي 

 أساس الحكمية  (1

يريب    يقول أن هدف الرتبية الوطنية هي :  UUSPN Bab II PASALمأسسا من 
إنسان اإلندونسية الكاملة و هي املرء الذ يئمن باهلل واحد  احلية الوطن و ينمي

 وأخالثق الكرمية. 

 أساس الدينية   (2

 هو أساس الدينية مثل القرأن، احلديث،اإلجتهاد و القياس، اهلداية القرأنيةكمثل:

 أصول الذى  نظم احلبل بني الناس و ربه (أ

 أصول الذى  نظم احلبل بني الناس و الناس (ب

                                                           
21 I.Djumhur dan H. Danusaputra, Sejarah Pendidikan , (Bandung: CV. Ilmu,1967), hlm.26 
21 Ibid, hlm.59 
22 Abuddin Nata, Tokoh-Tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta : 

PT.RajaGrafindo,2115), hlm. 74 
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 .07أصول الذى  نظم تربية الدينية و األخالق و غري ذالك (ت

 : تعليم اللغة العربية المبحث الثانى

 تعريف تعليم اللغة العربية .أ

َمسأَ  آدَمَ وَعَلََّم التعليم من فعل عّلم مثال تعاىل :  عََلى  عَرََضهُمأ ُكلَّهَا ُُثَّ   اءَ األأ
أم إبراهيم ناصر فميز التدريس و  04.( 20) سورة البقرة : الأَماَلِئَكِة........اخل

ل بعتبار معىن التعليم, وقال: أوسع و أمش التعليم  ورأى إىل أن معىن التدريس
 01.التعليم هو حمولة شخص ملساعدة شخص أخر على التعليم

التعليم مبعناه اإلصطالحي هو إيصال املعلم العلم و املعرفة إىل إذهان 
قة قومية , وهي الطريقة اإلقتصادية اليت توفر لكل من املعلم واملتعلم التالميذ  بطري

و الوقت و اجلهد  يف سبيل للحصول علو العلم و املعرفة , فللتعليم أركان أربعة 
  06هي : املعلم و املتعلم و املادة و الطريقة.

نزل القران الكرمي باللغة العربية , فأهياها و ضمن بقائها  و زنشرها يف كل 
مكان و صلت إليه الدعوة , وأقبل الناس على تعليم اللغة العربية حبماس يف 

                                                           
23 Siti Kursini, Metodologi Belajar Mengajar, ( Malang: IKIP Malang, 1991) hlm.8 
24 Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya: Jumanatul ‘Ali, ) Bandung: Penerbit J-Art , 

2115 ), hlm.6 
25 Asep Ahmad Hidayat, Filsafat Bahasa, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2116), hlm. 21 

           ه و الباحث يف طرق تدريس حممد على السماد , التوجيه يف تدريس اللغة العربية  كتاب املعلم و املوج 26 

 03(, ص.  0022اللغة العربية  , ) القاهرة : دار املعارف , 
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وىل  ُث احنسر تعليمها وقل اإلقبال عليها يف العصور املتأخرة, العصور اإلسالمية األ
 03حىت أطل القرن العشرون.

سي اليت فيها اولد عملية التعلمية ميكن بأن قدرة اساتعليم اللغة العربية هي 
عندما يتعلم اللغة األم أو األول هو طاهر من تأثري اللغات ولذلك متيل جنح 
يسرسعا. حني عند يتعلم اللغة العربية تسعر بأصعب ألن جيب علو اولد بأن 

 08يسب نظام اللغة األم إىل نظام اللغة العربية. 

م اللغة العربية يف إندونيسي للدين يبحث ويعمق يعامة أن الدافعية لتعل
اإلسالم من املراجع باللغة العربية املثال القران و احلديث والكتاب الرتاث و غري 

املسلمون 00ع املصطلح تعليم اللغة العربية لدراسة الإلسالمية.ذلك و لذلك يطل
يتعلمون اللغة العربية يف بداية لنفهم الدين. من اسباهبا, كانت اللغة العربية 
للعبادة, مثلل الصوم و الصالة و الدعاء و غري ذلك من األعمال اليت حيتاج إىل 

 .79سلمون استخدامهاامل

وقد  اتفق علماء الرتبية و التعليم أن التعليم نظرية واحدة اليت تكون من 
العوامل ترابط بعضها ببعض. و من عوامله هي معلم و متعلم و جمتمع و دولة 

                                                           

          (  0323عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان , إضاءات ملعلمى اللغة العربية لغري الناطقني هبا, ) الرياض ,  03 

 021ص. 

               هبا مناهجه وأشالبيه, ) مصر , املنظمة  رشدي أمهد طعيمة , تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 08 

 30( ص.  0020اإلسالمية و العومل و الثقافة, 

29 Mustofa Bisri dan Abdul Hamid, op.cit hlm 6 
31 Mustofa Bisri dan Abdul Hamid, op.cit hlm 6 
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ومي ووسائل تعليمية و منهج الدراسي و غرض التعليم و طريقة و مادة دراسية و تق
 71غريها , كما وردت هذه الصورة األتية.

اللغة : ىف املعجم العريب اللغة من األمساء الناقصة وأصلها " لغوة " وزهنا 
لغة. و اصطالح اللغة العربية هي الكلمات اليت يعربها  -يلغى -فعلة من لغى

 70العرب عن أغراضهم.

ربية األجنبية هو التعليم الذي يؤدي به املعلمني بشكل  تعليم اللغة الع
التالميذ الذي يتعلمون اللغة األجنبية يستطيعون أن حيققون اهلدف كامل, حىت 

 77التعليمية.

 أهداف التعليم اللغة العربية .ب

فرد الوصول عليها بعد إن اهلدف بصورة عامة هو النتائج اليت يرغب ال
القيام بعمل, ولذلك كل هدف خيتلف عن األماين, ألن اهلدف يرتبط بالنية و 
العوم و احلرص و القصد للوصول على النتائج أصبحت األماين ثابتة يف خيال 

 74اإلنسان.

أن ينمي كفاءة أهداف التعليم اللغة العربية من ناحية النظار ي هي يهدف 
اللغة العربية. وانطالقا على هذا, يقسم األهداف بقسمني و هو للمعلم و 

                                                           

عبد احلليم حنفي , طرق تعليم اللغة العربية ) باتو سنجكر : معهد بروفسور الدكتور حممد يونس العاىل اإلسالمى  31 
 1. ( ص3110احلكومى,

 0تلسيج مصطفى الغالييين, جامع الدروس العربية اجلزء األول, ) بريوت : دار ابن اهلسيم ( ص  70 

33 Acep Hermawan , Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

offset, 2111) hlm.34 

  322( ص. 3111حممد موسى فوائد , علم املناهج الرتبية ) مصر املنصور : دار الكلمة للنشر والتوزيع,  74 
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للمتعلم.أما للمعلم فهو جيعل اللغة العربية سهلة يف استيعاهبا عند الطالب, و 
 71للمتعلم هو الستعاب اللغة العربية.

التعليم اللغة العربية يف املدرسة يأسس هبدف الدينية. و لذلك ,      
قادرا على تفهم القرأن و أحاديث الرسول و إحياء فتعليمه اللغة العربية جيعله 

 76الرتاث اإلسالمي و التزود بزاد من الثقافات الدينية.

بشكل عام , التحفيز و التشجيع لتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا هلدف 
النبوي و كتب الرتاث و سواء أخرى. و دراسة الدين مثل القرأن الكرمي و احلديث 

سخص خمتلف ,هناك أهداف أخرى من تعليم اللغة لذلك اهدف من كل ال
العربية , هدف االتصال و هدف الدبلوماسي و هدف احلجي و غريها. ُث يظهر 

 73مصطلح تعليم اللغة العربية ألغراض اخلاضة.

   78على: افأن التعليم اللغة لتحقيق هذه األهد (smith ويؤكد مسيت)    

 تسهيل أفضل لعلمية االتصال بني الطالب و املعلمني يف تقدمي املقرر. (أ

أن يقاس معيارا ميكن حتسني النطق يف املستويات املختلفة, ألن األهداف تقيم  (ب
 به حتصيل الطالب ملهارات اللغة.

 زيادة فعالية يف اختيار خربات التعلم التالميذ. (ت

                                                           
35 Bisru Mustofa dan Abdul Hamid, op.cit., hlm.5 

للغة العربية , و مشكالت تعليمها , ) ماالنج : مطبعة جامعة موالن مالك إبراهيم ماالنج, سيف املصطفى , ا76 
 03ص.  3103

37 Bisru Mustofa dan Abdul Hamid, op.cit., hlm.6 

. 3112فتحى على يونوس و حممد عبد الروف الشيخ , املراجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب , مكتبة وهبة:  78 
 03ص: 
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وهناك بعض األسباب األساسية ملاذا املسلمني تعليم اللغة العربية      
الصالة، الذكر، الدعاء  للغة العربية كلغة للعبادة، مثل( 1):70كلغة للدين،وهو 

اللغة العربية أستطيع أن أفهم عن  رمباه( 0) وغري ذلك  باستخدام اللغة العربية
 ليم والشريعة اإلسالميةكمصدر للتعالقران و احلديث نيب صلى اهلل عليه وسلم  

مباهر اللغة العربية, فكرة عن الدراسات اإلسالمية جيدة ألنه أستطيعةأن ( 7)
 مية من كتاب التورس الذي غين عن الدراسات اإلسالمية.اإلسال استعراض

 49أما أهدف األخرى من تعليم اللغة العربية متنوعة منها : 

ران الكرمي  و احلديث النبوي و  لتعليم اإلسالم ولفهم علوم الدين املكتوبة يف الق (1
دراستهم إىل كتب العلماء السلفني اليت كلها يكتب باللغة العربية أو الستمرار 

 بالد العرب.

للحج أو السياحة إىل خارج البالد خمصصا ببالد العرب لكي سيهل يف  (2
 اإلتصال.

 لشغل العاملي مع العريب. (3

التعليم يف عملية التعليم حىت تكون للمعلم إىل بالد العريب هو أما أهداف  (4
 باملدرسة عملية تعليم اللغة العربية مناسبة بأهداف التعليم و تطوير املنهج تقوم

 

 

 

 

                                                           
39 Bisru Mustofa dan Abdul Hamid,op.cit., hlm.7-8. 
41 Abdul Hamid , Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk studi Islam, ( Malang: UIN PRESS: 

2111) hlm. 1 
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 أهمية اللغة العربية .ت

 41, أمهية اللغات يف األيت :  0012و قد حددت مارى 

ا تكسب الفرض جمموعة من املهارات الالزمة لالتصال الدوىل وتتضمن هذه أهن (1
 املهارات.

بية عند التحدث أو االيتماع إىل النشرات زيادة القدرة على فهم اللغة األجن (أ
 اإلحبارية أو مشاهدة األفالم األجنبية وغريها من األعمال األخرى.

التصال بذوى الثقافة  األخرى القدرة على التحدث باللغة ألجنبية عند ا (ب
 سواء من أجل العمل أو اإلستماع أو السياحة.

القدرة على قراءة اللغة األجنبية بسهلة كبرية وذلك لإلطالع على أفكار   (ت
 األخرين واإلستماع هبا واالستفادة منها.

تلك اللغة ويعطيه منظورا الفهم اجليد اللغة الذي يكشف للمتعلم تركيبات  (2
 ا للغة األصلياة و زيادة املفرداته اللغوية.جديد

توسيع و تعميق املعرفة اللغة األجنبية ) جغرافيتها و تارخيها و نظامها اإلجتماع  (3
 و أدهبا و ثقافتها واجتالفها من ثقافة األخرى(.

الفهم اجليد لثقافة األخر و التصرف معه طبقا هلذه الثقافة واحرتامها و  (4
 االستفادة منها.

 تعليم اللغة العربية مواد .ث

املواد التعليمية  هي املواد اليت تصميم بشكل منهجي وامواد اليت يستخدم 
لتحقيق أهداف التعليم احملددة، فيحتاج إىل  40املعّلم والطالب يف عملّية التعليم.

                                                           

 00الرجع السابق, فتحى على يونوس و حممد عبد الروف الشيخ , ص.  41 
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مواد الدراسة. تتكون  املواد الدراسة من املواضيع وماضيع فرعية حمددة. كل 
موضوع أو موضوع فرعي حيتوي على األفكار الرئيسية مناسبا باألهداف 

 47احملددة.

استخدم كتاب اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية مهّم جدا، ألّن مازال 
أداة حامسةمن جناح التعليم. الكتاب الدراسة اليت ال هتتّم عن املبادئ يف تقدمي 

ية كلغة األجنبية ستكون مشكلة منفصلة يف حتقيق األهداف مادة اللغة العرب
 التعليم.

 تعليم اللغة العربية طرق  .ج

رأى حممد يونس أن الطريقة يف التدريس هي النظام الذي يسري املدرس يف 
طريقة التدريس هي كيفية 44إلقاء درسه ليوصل املعلومات إىل أذهان التالميذ.

العمل من عملية التعليم أو كيفية عملية اليت تعطى هبا املواد الدراسية إىل 
 41الطالب.

الطريقة هي طرق التدريس املستخدمة للمعّلم يف عملية التعليم اللغة لتحقيق 
اهلدف التعليمية. تتضمن الطريقة على الكيفية والسيلة لتقدمي املوضوع الدراسية، 

 فدّقة يف اختيار الطريقة حتّدد جناح استخدام هذه طريقة التعليم

                                                                                                                                                                     
42 Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab ( Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 
Media), (Malang: UIN Malang Press, 2118), hal. 71. 
43 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2111), hal.113. 

 12. ص( 1924, اإلسالمية المعلمين كلية لطلبة)  األولى الجز,  التعليم و التربية,  بكري قاسم محمد و يونس محمح 44 
45 Anshar, Ahmad Muhtadi. Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metodenya. ( Yogyakarta: Sukses 
Offset , 2119), hlm. 55 
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هناك نظرية الوحدة ونظرية الفروع، نظرية يف نظرية تعليم اللغة العربية 
الوحدة مبعىن يفهم بشكل شامل أوال، ُثّ يفهم  أصغر األجزاء اليت حتتاج إىل فهم 
جيد. أّما يف الواقع هذه النظرية ستستخدم ال حتياجات حمددة و ال ميكن أن 

 46.يفصل بينهما، مبعىن سيحتاج املعّلم إىل نظرية الوحدة والفروع يف وقت خمتلف

 كانت طرائق املستخدمة يف تعليم اللغة العربية للطالب يف إندونيسيا، كما يلي:

 الطريقة اإللتقائية (0

 التعليم عملية تركيز .الدوجودة طرائق متنوعة باستخدا الطريقة ىذه تعرض

 43لعربية.ا النصوص كفهم كالكتابة كالقراءة الكلب يف مهارة
 طريقة القواعد والترجمة (3

هذه الطريقة هي طريقة القدمية يف تعليم اللغة العربية. عملية التعليم باستخدام 
هذه طريقة عادة بالقراءة النصوص العربية، ُّث حتليل بناء  اجلملة من جهة القواعد 

 48ُثّ ترجم إىل اللغة األم.
 الطريقة المباشرة (2

التعليم، وجتنب  عملية يف التدريس العربية كلغة باستخدا اللغة الطريقة تعرض هذه
اللغة األم بقدر اإلمكان. إذا وجد الكلمات الصعبة للتالميذ أن يفهمها ,فيرتجم 

 40العشارة أو يصورها و يعطي املرادف وضها.  أك األدكات املعلم باستخدا
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 طريقة القراءة (1

هتدف هذه الطريقة العطاء إىل قدرة القراءة السهولة للطالب. وهدف اآلخر من 
هذه الطريقة ليجعل الطالب أن ميلك معرفة كافية عن أشكال لقراءة اجلملة 

 الصحيحة، حىّت يسهل الطالب لفهم وكتابة الّنص.

 الطريقة السمعية الشفهية (2

االتصال بني الدول ,تزداد وانتشرت برامج اإلذاعة و التلفيزيون عن عميلية 
طريقة األقمار الصناعية , ومنا حجم التجارة, واتسعت املشروعات واملعونات الفنية 

 19و غري ذلك. 

 تعليم اللغة العربية وسائل  .ح

اهلدف الرئيسي من استخدام وسائل التعليم ليمكن الّرسالة واملعلومات أن 
يصل للطالب، فيكون املعلومات أسرع و أسهل للطالب، بدون املرور عملية 

ق بعملّية التعليم اللغة العربية، حيث سيتم طويلة حيّت جتعل الطالب متشّبها. تتعلّ 
جتهيز الطالب أو يتعّلم املهارات اللغوية بتدريبات مستمرّا لنيل تلك املهارات. أّما 
يعمل التدريبات مستمرّا سيكون الطالب سائما، حىّت بوجود الوسائل يف عملّية 

اسة يف تعليم محّ  التعليم اللغة العربية ستساعد ليدافع الطالب و جيعل الطالب
 11اللغة العربية.

يف اختيار و ختطيط الوسائل ينبغي أن يناسب باألهداف التعليمية، وحالة 
الة املوجودة. بنظر إىل خصائص الطالب، فينبغي الطالب، و مواد الدراسة و ح

                                                           
 للتربية اإلسالمية المنظمة  منشورات:  الرياد,)بها الناطقين العربية اللغة تدريس طرائق,  طعيمة أحمد ورشدي الناقة كامل محمد51 

 67- 68. ص( 2113, الثاقفة و العلوم و
 51 Abdul. Wahab Royidi dan Mamlu’atul NIkmah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang:UIN-Maliki Press:2111), hlm.114 
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لوسائل املستخدمة أن يناسب بقدرة الطالب و سهولة الستخدامها و غري 
 10.املخطر لطالب

تقسم الوسائل إىل ثالثة أنواع من ناحية استخدام الوسائل يرتبط باحلواس اليت 
تساب املعرفة، فهي وسائل البصرية و وسائل السمعية و استخدامها الناس الك

 وسائل السمعية والبصرية.

 وسائل السمعية (1

متكن أن تكون وسائل السمعية بشكل مذياع، و شريط ومعمل اللغة البسيطة. 
الشريط لوسائل السمعية من خيار صحيح لتعّلم اللغة، وكذلك لتعليم اللغة 

 17كن املعّلم أن يلعب مسجالت مرغوب فيها.العربية، ألّن باستخدام شريط مي

 وسائل البصرية (2

متكّن أن نكون وسائل البصرية بشكل األشياء الطبيعية، واألشخاص، 
واألحداث، وحوائج مقلدة، وكذلك الصور من األشياء الطبيعية 

ر من وسائل واألحداث. يف سياق تعليم اللغة العربية، حوائج مقلدة  والصو 
 14الفعالية الستخدام خاصة للتعرف املفردات واألمناط اجلملة.

وسائل التعليم الكامل هي وسائل السمعية والبصرية، ألّن هبذه الوسائل  (3
ستحدث عملية املساعدة املتبادلة بني حاسة البصر. املثال من وسائل السمعية 

 11معمل اللغة املتطورة. والبصرية هي تلفاز وحاسوب و
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 تعليم اللغة العربية تقويم .خ

التقومي هو عملية هتدف إىل تقومي مدى حتقيق األهداف اليت ُث حتديدها و 
تقومي على تنفيذ عملية التعليم بشكل عام. و يستخدم التقومي لعقد حماولة متنوعة 

بقة، يعين األهداف واملولد والطريقة من حتسني األعمال يف مكونات السا
  16واإلسرتيتيجيات والوسائل اإلعالم جلعله أفضل من قبل.

هناك عدة أنواع من االختبارات التحصيلية اليت ميكن استخدامها يف غرفة  
 13االصف، ومن هذه األنواع:

االختربات املوضمعية : ويطلق عليها اسم االختربات احلديثة مقارنة با  (1
الختربات املقابلة، وقد اشتهرت باسم املوضوعية ملا متتازبه من دقة و موثوقية ولعدم 

ل الذاتية للمصحح، وهي أنواع متعددة أشهرها: الصواب تأثر تصتحيحها بالعوام
 واخلطأ، واالختيار من متعدد، واملقابلة، والتكميل.

االختربات الشفوية : وفيها يوجه الفاحص للمفحوص أسئلة شفوية،  (2
ويستجيب املفحوص باطريقة نفسها، وهي من أقدم أنواع االختربات و تستخدم يف 

تحصيل كالقراءة اجلهرية وإلقاء الشعر وتالوة القرآن تقومي جماالت معينة من ال
 الكرمي.

االختربات األدائية : وهي االختربات اليت تقيس أداء األفراد هبدف تعرف  (3
بعض اجلوانب الفنيةيف املادة املتعلمة و يف بعض املهارات اليت ال ميكن قياسها 

ذلك فهي ال تعتمد على باالختربات الشفهية أو الكتابية من مقالية وموضوعية، و 

                                                           
 111-111. ص ،Nana Syaodih Sukmadinata ، السابق المرجع 56
 .11. ص ،(2115 ، التوزيع و للنشر العربي  المختمع  مكتبة:  عمان)  ،المدرسة االختبارات العبادي، خليل رائد 57 
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األداء اللغوي املعريف للطالب، وإمنا تعتمد على ما يقدمه الطالب من أداء عملي يف 
 الواقع.

االختربات املقالية : و هي االختبارات ذات اإلجابة احلرة، ويطلق عليها  (4
أحيانا اسم االختبارات اإلنشائية أو التقليدية، وألن هذه االختبارات تتيح 

فرصة إصدار جوابه اخلاص به وكيفية تنظم اإلجابة تركيبها فهي تساعد  للمفحوص
على قياس أهداف معقدة معينة كاالبتكار والنظيم واملكاملة بني األفكار و التعبري 
عنها باستخدام الفظه اخلاصة، ومن نقاط ضعف هذا النوع من االختبارات قلة 

 يحها بالعوامل الذاتية للمصحح.مشول أسئلتها للمادة الدراسة مجيعها، وتأثر تصح

 خصائص اللغة العربية  .د

كثري رأء العلماء اللغوين عن خصائص اللغة العربية و لكن الباحثة اخذت من 
 رأى رشدي أمحد طعيمة عن خصائص اللغة العربية .

 :18وأما خصائص اللغة العربية هي

 ة بأصواهتاإهنا لغة غني (1

 إهنا لغة اشتقاق : إن ظاهرة االستقاق أكثر وضوحا يف اللغة العربية. (2

 إهنا لغة صيغ و تصريف (3

 إهنا لغة إعراب ولغة متنوعة الرتب (4

 إهنا لغة إسنادها ملحوظ ال ملفوظ  (5

 إهنا لغة غنية يف التعبري ومتنوعة يف أساليب اجلمل (6

 وقعةإهنا لغة غنية بالظواهر امل (7

                                                           

 70رشدى أمحد طعيمته , ص.  ,الرجع السابق18 
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 الفصل الثالث
 منهج البحث

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

 الفصل الثالث

 منهج البحث

 انحجهمدخل البحث و  .أ

هذا البحث باإلستخدام املنهج الكيفى الؤصفي. فلذلك ليست أرقام ولكن    
ق الرمسية املقابلة و مالحظة احلقل و الوثائق اخلاصة و الوثائيف شكل البيانات من 

ستخدام البحث الكيفى الوصفي , الباحثة إشرح وصف و  هلذا البحث ا10األخرى.
 كشف يف شكل الكتابة عن حالة الكاؤن.

 املدخل .1

ي هو املدخل تستخدم الباحثة يف هذه الدراسة املدخل كيفي. املدخل الكيف      
إىل فهم عن ظاهرة وما شهدت املوضوعات البحشية ,مثل السلوك و الذي يهدف 

اإلدراك و التحفيز و العمل و غري ذلك , بشكل كلي و بطريقة وصف يف شكل 
الكلمات و اللغة, يف سياق حممد بسكل طبيعي و باستخدام أساليب خمتلفة من 

   69الطبيعي.

 املنهج .2

ج الوصفي. املنحج ملنهالباحثة يف هذه الدراسة هو ا ج الذي يستخدمهإن املنه
الوصفي هو يسعي لوصف الظاهرة , و احلادثة اليت تقع يف زمن حال, و يركز 

 61وقت الدراسة. البحثة الوصفي املشاكل الفعلية اليت حدثة يف

                                                           
59 Lexy. J. Moleong, Metodologi Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2115), hal. 3 
61 Lexy J.Moleong.Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2117) hlm.6 
61 Ibid., hlm.168 
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الباحثة يف هذه  الدراسة باإلستخدام مدخل الكيفيو منحج الوصفي لوصف     
امعة موالنا مالك جباألستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن تعليم اللغة العربية فكرة عن 

 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 حضور الباحثة .ب

احثة مهم جدا وال ميكن استبداله بأشخاص يف هذا البحث وجود الب
العثور على البيانات الالزمة، وتتعلق با  لكي الباحثة تستطيع مباشر60آخرين.
 .ليت جيري حبثهاا املشكلة

مجع البيانات يف امليدان، والباحثة املشاركة يف املوقع ومتابعة ولذلك يف وقت     
. حضور الباحثة يف هذا البحث لنيل البيانات أنشطة البحث بنشاط يف هذا اجملال

األستاذ الدكتور فكرة واستغالهلا اليت تتعلق بعملية تعليم اللغة العربية اخلص عن 
 .سالمية احلكومية ماالنجراهيم اإلامعة موالنا مالك إبإمام سوفرايوغو جب

 مصادر البيانات ج

مصادر البيانات هو عبارة عن تسجيالت الباحثة حالل حبثها. أن مصادر         
البيانات يف حبث الكيفي مأخوزة من اأقوال و األحوال و بينهما تدخل يف أنواع 

يف هذه البحث حتصل 67البيانات اإلضافية مثل الوثائق و املقابلة و غريها.
( بوسيلة املالحظة و Human resource)الباحثة البيانات من املصادر األنسانية 

                                                           
62 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2111), hlm.28 
63 Sugiono, Metode Penulisan Pendekatan Kuantitaf kualitatif dan R&D. (Bandung : Alfabeta, 2119). 

hlm.55 
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( مثال Non human resourceاملقابلة و موجود مصادر اليت ليست من اإلنسان ) 
 ثائق مكتوبة و قانون احلكومة و عري ذلك. و 

 تؤخذ هلذا البحث منها :

 األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو  .1

 مع األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو شخاص الذين يتعلقونكل األ .2

 الوثائق من األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن تعليم اللغة العربية  .3

 .ذ الدكتور إمام سوفرايوغومقابلة مببشارة مع األستا .4

 

 د. أدوات جمع البيانات 
 إن ادوات البحث املستحدمة يف هذا البحث هي :

 المقابلة .1

وأما القابلة هي عملية احلصول املعلومات ألغراض البخث, بطريق السؤال    
و اجلواب بني مقابل و اخلربين أو األشخاص الذين قابلتهم , يدون استخدام 

وكذلك يف هذه  64يهية املقابلة و بني اخلربين يف احلياة األجتماعية.املبادى التوج
احثة الدراسة جتري الباحثة املقابلة مع األستاذ وكذلك يف هذه الدراسة جتري الب

 ليت موجودة تتعلق به ملعرفة فكرةاملقابلة مع األستاذ إمام سوفرايوغو و األشخاص ا
األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو  عن تعليم اللغة العربية جبامعة اموالنا مالك 

 إبرههيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

                                                           
64 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial, ( 

Jakarta: 2117 )hlm. 118 
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 الوثائق  .2

على طريقة النظر إىل الوثائق  هبا عملية جلمع احلقائق واملعلوماتواملراد           
املوجودة يف املكان املعني . يطلب الباحثة عن املتغريات منها : اإلشعار و النسخة 

يستخدمها  و يف هذه الطريقة61و الكتاب و الرسائل و اجملالت سواء أخرى.
ايوغو عن تعليم اللغة العربية سوفر ستاذ الدكتور إمام األ الباحثة ملعرفة عن فكرة

 راهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجامعة موالنا مالك إبجب

 ه. تحليل البيانات

حتليل البيانات الكيفى هو احلاولة من خالل تنفيد العمل مع البيانات و     
تنظيم البيانات إىل الوحدات اليت ميكن إلدارهتا وتركبيها , و يبحث عن اإلجياد 

رأى مايلز و  66ج و اكتشاف شيئ مهم و تقرير ما أن يقال لالخرين.النماذ 
( أن حتليل البيانات الكيفى هو عملية التحليلية Miles dan Huberman هوبرمان )

اليت تكون من ثالث فعالية اليت حتدث يف وقت واحد , فهي حتفيض البيانات 
  63استنبط أو حتقيق البيانات .وجتهيز البيانات و 

و هوبرمان   ) Miles)اخلطوات اليت تستخدم الباحثة يف حتليل البيانات عند ميلس
(Hubermanو هو ) : 

 

 

 

 

                                                           
65 Arikunto Suharsimi, op.cit., hlm.118 
66 Lexy J. Moleong,op.cit., hlm. 248  
67 Andi Prastowo, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam persspektif Rancangan Penelitian, ( 

Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2111) hlm.191 
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 مجع البيانات .1
يف البحث الكيفي عملية مجع البيانات من قبل عملية البحث, عند عملية      

عقدت الباحثة عملية مجع البيانات عند البحث و يف هناية البحث. وهو قد 
 البحث يف شكل مفهوم .وليس هناك يف مجع البيانات .

 Reduksi Data) البيانات ) ختفيف   .2

 اليت تريد على حبثها  (skript )ف البيانات حىت تكون نسخة عملية ختفي      

 (Penyajian Dataجتهري البيانات)  .3

جتهري البيانات هو حتليل البيانات املنتظمة يف شكل الكتابة ومتتلك املوضوع       
 .الواضح

 (Penarikan Kesimpulanإستنبط أو حتقيق البيانات ) .4

هو استخلصت الباحثة عن النتائج البحث بناء على  إستنبط أو حتقيق البيانات    
و إيضاح البيانات بطريقة منظمة و موضوعية 68النوع و املعىن و املكتشف.

 وإمجالية.

 و. تأكيد صدق البيانات

حثة أسلوب التثليث. ات يف هذه البحث , و يستخدام الباالبيانلتأكيد صحة    
التثليث هو جيمع بني تقنيات خمتلفة من مجع البيانات و مصادر البيانات 

أسلوب التقنيش لصحة البيانات باستخدام شيئا أخر حلاجة إىل  60املوجودة.
ت التثليث و هي, التثليث يف التأكيد أو مقارنة إىل تلك البيانات .أنواع من تقنيا

                                                           
68 Moch Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Pasuruan : Hilal Pustaka, 2117 ) hlm. 125 

 22نفس املرجع, ص.  60 
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البيانات و التثليث احملقق و التثليث  مصادر البيانات , و التثليث يف طريقة مجع
 39النظرية.

بفكرة , و هذه طريقة بتعلق التثليث هو طريقة الباحثة يف مجع البيانات     
موالنا مالك إبراهيم م اللغة العربية جبامعة عن تعليسوفرايوغو إمام  األستاذ الدكتور

 ماالنجاإلسالمية احلكومية 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات و تحليلها        
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات و تحليلها

  الدكتور الحاج إمام سوفرايوغو األستاذ المبحث األولى   : ترجمة

  سيرة الذاتية .أ

من  3ولد إمام سوفرايوغو يف مدينة الصغرية جباوى الشرقية ترينجكليك يف   
تنول الرتبية اإلسالمية من 31.من األم احلاجة مارية و احلاج حسن 0000يناير 

األسرة الىت مفهم عن الدين. يف الوقت قبل ولد األستاذ الدكتور احلاج إمام 
ملكرم من أبه, ُث ولد طفل سلفرايوغو حصل زيرة من علماء املشحور الذي هو ا

 30(. i Dimyatوامسه دميايت) 

ولذلك إتفق جده (وقع يف أمراض  Dimyatiيف سنة اخلامسة من امره دمية )
و " بان يغري امسه و يسمه بسوبرايوغو من لفظ  جاووية "سو " معنه املالك 

رجل كاياي حسن اصبح أراد  ( مبعىن تنفيذ اخلري .  sansekertaفرايوغو" من اللغة 
بزيادة لفظ "إمام " أصبح إمام  سوفرايوغو .   رجل صعبة و زعماء الذكيةقوي و 

 .37باسم إمام  سوفرايوغودمية الصغرية  تغرييف سنة اخلامسة من امره 

 ياة الشخص، يف هذه الدراسة الباحثة سرية عادة حيكي قصة تاريخ ح

 سنبني عن سرية األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو

 األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو :  االسم الكامل .1

                                                           
 
72Taufiqurrochman, Imam Al-Jamiah ( Malang:UIN MALIKI PRESS, 2111) hlm. 5 
73 Ibid.,hlm.7 



 
 

62 
 

 0000من يناير  3جاوة الشرقية يف -ترينجكليك:  امليالد مكان وتاريخ .2

 :االجتماع الدين العلمي التخصص .3

 :   منها خترج اليت اجلهة .4

 0023مدرسة اإلبتدائية هنضة العلماء ترينجكليك،  (1

 0021(، Kawedananمدرسة املتواسطة احلكومية كاويدانان ) (2

 0011مدرسة الثانوية حلكومية ترينجكليك،  (3

 0013ليسانس الرتبية اإلسالمية املعهد اإلسالمية العالية احلكومية ماالنج،  (4

 0012سالمية احلكومية سورابايا ،املاجستري املعهد العالية اإل (5

 ( سوراباياAirlanggaدكتوراه جامعة أيرالجنجا ) (6

: األستاذ جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  فيها يعمل اليت اجلهة .5
 ماالنج

 981811479010: التواصل وسائل .6

ج اخلاص لتعلم اللغة الكتابة من األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن تطوير برنام .7
 العربية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

يوليو مبوضوعة اللغى األجنبية, املنطق,العلم العامل,و اإلجتماع كجذر 20تاريخ  (1
 وعرقه القران و احلديث ولفكرة اإلسالمية و سرية النبوية و تاريخ اإلسالمية

وضوعة سياسة للتطور العلم و الربنامج اخلاص مب 3112أغسطوس  01تاريخ  (2
 لتعليم اللغة العربية و و الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية اإلجنلزية يف أكادمييك

مبوضوعة تطوير اللغة العربية و اللغة اإلجنلزية جبامعة  3112أغسطوس  00تاريخ  (3
 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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مبوضوعة اللغة العربية و دراسة اإلسالمية جبامعة  3112أغسطوس  30 تاريخ (4
 احلكومية

مبوضوعة عندما كيايي إفتح كتاب األبيض باللغة  3112أغسطوس  31تاريخ  (5
 العربية 

 مبوضوعة تعلية اللفغة األجنبوية 3112أكتوبر 2تاريخ  (6

 صليةمبوضوعة حاج ومشكلة اللغة اإلت 3112سبتمرب   00تاريخ  (7

مبوضوعة مهمة اإلبتداء إمانة ترأس املدرسة العالية األسالمية  3110يناير  2تاريخ  (8
( أو جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية STAINاحلكومية ماالنج)

 ماالنج

 مبوضوعة أرشدوا الطالب يف اجملتمع العاملية 3110يناير  01تاريخ  (9

ضوعة قليل التاريخ جامعة موالنا مالك إبراهيم مبو  3110ماريس  32تاريخ  (11
 اإلسالمية احلكومية ماالنج

مبوضوعة كثرية احلجة عن فسد  برنامج خاص  3110ماريس  33تاريخ  (11
 لتعلم اللغة العربية

مبوضوعة تطوير املدرسة العالية األسالمية  3110ماريس  32تاريخ  (12
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ( أو جامعة موالنا STAINاحلكومية ماالنج)

 (UIN Malangماالنج)
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 تاريخ جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج .ب

التاريخ الطويل ليتم اجتيازها بوصمة مؤسفة حنو حالة إيبتاهيم موالنا مالك 
فيما والنضال الذي يشعر به القادة احلرم اجلامعي من خالل العديد من التحديات 

 :34يلي

يقف استناداًمن   جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
إبداء من فكرة الطابع جاوا  .0994 .يونيو 30املؤرخ  01رسلة قرار الرئيس رقم 

نشاء مؤسسة إسالمية للتعليم العايل التابع لوزارة الشؤون الدينية، أنشأت الشرقية إل
جلنة إلنشاء فرع "سورابايا إيان" من خالل الرسالة قرار من وزير الشؤون الدينية 

املسؤول بإنشاء "كلية الشريعة"، مقرها يف سورابايا، وكلية الرتبية،  0020 01رقم 
 UIN Sunanإيان سونان كاليجاغا يوجياكارتا )كالمها فرع كلية  .نغالمقرها يف ما

Kalijaga Jogjakarta أكتوبر  32(  وافتتحه وزير الشؤون الدينية يف وقت واحد يف
)  مت تأسيس "كلية أصول الدين" مقره يف كيديري 0023أكتوبر  0. يف 0020

Kediri 22/0023(  أيضا من خالل الرسالة قرار من الوزير للدينية الشؤون رقم. 

تطوير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية الثالثة الكليات 
الفروع واتبع املعهد سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا، استنادًا إىل رسالة 

. ومنذ ذلك احلني، هي  0020يف عام  31القرار من وزير الشؤون الدينية رقم 
عهد سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية كلية كلية الرتبية ماالنج هو  فرع من امل

. يف عام 0001لعام  11( برسلة القرار الرئسي رقم IAIN Surabayaسورابايا)
كلية الرتبوية ماالنج لفروع  املعهد سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية   0001

                                                           
74 Buku Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2112, hlm.1-3 
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( . STAIN Malangسورابايا تغيري من املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية ماالنج )
ذلك املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية ماالنج  وأصبحت رمسيا مؤسسة بعد 

إسالمية مستقلة الذي يفصل من  املعهد سونان أمبيل اإلسالمية احلكومية 
 .سورابايا

اخلطة االسرتاتيجية لتطوير املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية ماالنج يف 
، خالل النصف  ( 0998/0990 -1008/1000) عشر سنوات املقبلة

الثاين من الفرتة الزمنية لتطوير املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية ماالنج ميكن 
تغيري لتصبح جامعة. من خالل اجلهود اجلادة للمقرتحات أن وافق من رئيس 

و الرمسية من األستاذ احلاج  3113يونيو  30، 01اجلمهورية املرسوم الرئاسي رقم 
باالسم  جامعة موالنا   3113أكتوبر  2مهورية يف مالك فجرباسم الرئيس اجل

مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج مع وظيفة أفضل وهي  القسم الرتبوية 
لوالدة هذا  3113يونيو  30العالةي العلوم اإلسالميةوالعلوم العامة. وهكذا، 

 .اجلامعة

يق التعاون ( و تطبUISSباختصار جامعة إندونيسيا والسودان اإلسالمية )
بني احلكومية إندونيسيا والسودان وافتتح  من نائب الرئيس اجلمهورية"،الدكتور 

، الذي حضره أيضا مسؤولني رفيعي املستوى من 3113يوليو  30محزة هاز يف 
احلكومية السودان.، هذه اجلامعة تطوير العلوم و مصدرها ليس من املنهج العلمية   

يب، والدراسات االستقصائية، واملقابلة، فقط ولكن من املالحظة، التجر 
وسواءأخرى. ولكن من القرآن واحلديث. ولذلك، موقف تعليم  العلم الدراسات 

 اإلسالمية مثال: القرآن واحلديث والفقه تصبح مركزية يف إطار تكامل املعرفة العلمية
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 يف السري جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يبدأ عند
 سورابايا إمبيا العاىل اإلسالمية احلكومية نانو س من اامعهد وضع طربيه فرع

(IAINُث تغري االسم إىل املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية ،)  ماالنج  يف عام
(  يف عام UIISيكون جامعة اإلسالمية إندونيسيا الّسدان) ، غريت0001
جامعة  سيتم تعزيز 3113يونيو  30وبالتحديد يف  3113، حىت عام 3113

ماالنج الوضع املؤسسي من قبل الرئيس الدكتور احلاج سوسيلو  اإلسالمية احلكومية
إلعطاء اسم جامعة  (Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyonoبامبانج يودويونو)

 .موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

ماالنج حيتاج  الوقة جهاد درجة من املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 
الطويلة , قوة الكثرية ,مشكلة الكبرية, ُث مال الكثرية. لتحقيق جامعة موالنا مالك 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج الذي ميلك ميزة خمتلفة جبامعة األخرى. فارق 

 ذاتية بصورة  على بنيان العلم , و قوة الذي متطور ثقليد أو عماد جامعة 

  2مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  موجودة   جامعة موالنا
 كليات و واحد برنامج رسالة املاجستري وهي: 

أقسام وهي: قسم الرتبوية  2( وهناك  FITKكلية علوم الرتبوية و التعليم ) .1
اإلسالمية و قسم تعليم العلوم االجتماعية و قسم تعليم املدرسية اإلبتدائية و قسم 

لعربية و  قسم تعليم الروضة األطفل و قسم ميناجيمني الرتبية تعليم اللغة ا
 اإلسالمية
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سخشيية و قسم قانون -قسمان و هو: قسم ألحول 3كلية الشريعة هناك  .2
 األعمال الشرعية

قسمان و هو: قسم اللغة العربية واألدب و  3كلية العلوم اإلنسانية هناك  .3
 قسم اللغة إلجنليزية واألدب

 أقسام وهي: قسم  3قتصاد كلية اال .4

 كلية علم النفس .5

أقسام وهي: قسم الرياضية و قسم علم  1كلية العلوم والتكنولوجيا          
األحياء، و قسم لفيزياء و قسم لكيمياء، قسم  هلندسة املعلوماتية و قسم هلندسة 

 املعمارية و قسم  صيدلية

(  1) امج  املاجستري وهي:)ستة(برن 2أما برنامج الدراسات العليا اتطوير  
( برنامج املاجستري تعليم اللغة 3, ) إدارة الرتبية اإلسالميةالربنامج  املاجستري 

( برنامج املاجستري تعليم املدرسة 3( برنامج املاجستري يف اإلسالمية، )2العربية )
 ( برنامج املاجستري يف2( برنامج املاجستري يف تعليم اإلسالمية )0اإلبتدائية  )

( الدكتور برنامج 0األحوال السياخشيية. وبرنامج الدكتوراه بوضع برناجمني مها )
 ( برنامج الدكتور تعليم اللغة العربية.3) إدارة الرتبية اإلسالمية

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اجلكومية ماالنج هو  ميزة خاصة
فهوم اللغة العربية واللغة منوذج تطوير العلومها جيب جلميع اجملتمع األكادميي مل

اإلجنلزية. باللغة العربية، لكي قدرهتم  فهم بدراسة اإلسالمية باملصدر األصلي و 
هي القرآن واحلديث، و من اللغة اإلجنلزية قدرهتم  يبحث يف العلوم العامة 
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واحلديثة، و أدواة  االتصالية قي زمان حلديثة والعاملية. ولذلك، هذه اجلامعة بإسم 
عة اللغتان. حلصل هذا املقصد  تطوير معهد  و وجب لكل الطالب جيدة  جام

سكنوا يف املعهد. ولذلك، الرتبوية يف هذه اجلامعة موجودة تقليد املعهد و تقليد 
 .اجلامعة

من خالل منوذج التعليم معهد و جامعة حتصل أن خترج مثل العلماء الفكر 
صائص خارج  ليس فهم القسم يف كل املهنية أو االفكرية املهنية العلماء  . اخل

اختيار املناسبة، ولكن يستطعون أن يفهمون  القرآن واحلديث كمصدر التعليم 
 الدين اإلسالمي.

مبذكر "أولول   جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
. أولول الباب هو شعار اليت ستتحقق يف هذا الربنامج التعليمي، حيث "الباب

 31أولول الباب ". ون مجيع الكليات واألقسام اليت يتم تطويرها يف مظلة "تك
املصطلح يرد الباب الول مع تركيز على الذكر والفكر واألعمال اخلريية دارما، إيستة 

مرة يف  02ور على الباب يف القرآن الكرمي مت العثور على بعض الول هو العث
 اآليات من القرآن الكرمي وغريها من املواضيع املختلفة مثل من القران السورة البقرة

يوسف:  ، السورة011، السورة املايدة: 001، السورة  على امرون: 010:   
000 ،QS. 109-595ال عمران: حنو السورة 

ُوِلى لن ََّهاِر َلَءايَ  ٱلَّْيِل وَ ٱِف ْخِتلَ  ٱأْلَْرِض وَ ٱِت وَ وَ  لسَّمَ  ٱِإنَّ ِفى َخْلِق  ِب أْلَْلبَ  ٱٍت ألأ
ُجُنوِبِهْم َويَ تَ َفكَُّروَن ِفى َخْلِق  ًماوَّقُ ُعوًدوََّعَلى  للََّه ِقيَ  ٱلَِّذيَن َيْذُكُروَن ٱ ﴾1۱﴿ە
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لنَّاِر ٱَنَك َفِقَنا َعَذاَب ا ُسْبحَ  ۭ  ِطلً َذا بَ  أْلَْرِض رَب ََّنا َما َخَلْقَت هَ  ٱِت وَ وَ  لسَّمَ  ٱ
﴿1۱1﴾36 

مفهوم الرتبوية الولول الباب  بذكرا و فكرا و امل صاحلا حتصل أن تستطيع  
ثكون الطالب النفس الصحة جسمنية و روحنية. من عمليةهذه الرتبوية  

ستطيعون السكان جامعة مثال املدرسات و الطالب و موظفات و غري ذلك ت
( 7عظمة أخلق, )0, ) ( عمق الروحية1تستطيع أن تطوير أربعة القوة يعىن : )

( النضج املهنة. وكذلك مدخل الثاققة األكادميية يف تطوير جبامعة 4واسع العلم, )
: 33وجود أركان اجلامعة وهيموالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج م

( خمترب,) 1( مكتبة, )4( معهد, )7( مسجد, )0( املوارد البشرية العظيم ,)1)
مصدر  (0( وسئل للثقافة والرياضة, )8( مكتب الفضاء, )3( الفصل,) 6

 النكود واسع ة وقوة.

نغ يقع يف طريق الك إبراهيم إلسالمية احلكومية ماجامعة موالنا مال
هكتار.هذا  03( مبساحة األراضي Dinoyo، دينيو)01رقم  ( Gajayana)غاجايانا

ببناء اقتحمت مبىن ,وكلية ,ومكاتب  3110اجلامعة إصالح املباين منذ سبتمرب 
 اإلدارة، الفصل، واملختربة، وشؤون الطلبة، والتدريب والرياضة,و واملراكز

( برسالة IDBبتمويل من اإلسالمي التنمية  بنك ) التجارية,واملساجد ,ومعهد
 3113أغسطس عام  01يف التاريخ  IND /1083 /41  رقمIDBموافقة  
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األداء اجلسدي مع روح رائعة وحديثة، والتصميم، فضال عن التزام قوي من 
انه وتعاىل، يف حني مجيع أعضاء اجملتمع األكادميي بأن التسول الرضاء أىل اهلل سبح

 thecenter of excellence danأن اجلامعة تطمح إىل أن ومركز احلضارة اإلسالمية)

the center of Islamic civilizationكخطوة لتنفيذ تعليم اإلسالم رمحة للعاملني ). 

   موالنا متلك إبراهيم إسالمية احلكومية ماالنج باملتزايد جداً  تطوير جامعة
، سوف جامعة موالنا مالك إبراهيم (WCU) إىل جامعة فئة العامل كمثله  حتقيق

إسالمية احلكومية ماالنج يكون جامعة الكبرية يف مدينة املاالنج و حتضر 
اإلسالمية يف إندونيسيا ,وضع احلجر األول  هوخطوة األولية للبدء يف بناء جامعة 

ازر لكي حلم  هكتار.يف كل شخص يت 011مبساحتها  (Batu)الثالث يف باتو 
 كبريا هذه اجلامعة حتصل أن حتقيق حباضرة اإلسالمية القوية فيه.

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج الرؤية والرسالةج. 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج هو جامعة أفضل 
مية احلكومية ماالنج بنجاح وضع يف إندونيسيا. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسال

منوذج الرتبوية مبفهوم جامعة و معهد, يس فقط األعلى يف تقدمي أكادمييكا قي 
اللغة العربية و اللغة اإلجنلزية, جعل الناجحون الطالب حفظ القران و جناح حو 

 .بلدا 02جامعة فئة العامل وأصبحت أفضل خيار لطالب من أكثر من 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  ديثة،مع بناء الرائعة واحل
خصائص العلماءالذي الفكرية املهنية فضال    حماولة اخلرجيني كمثله ماالنج جعل

مثل " جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج عن حتقيق األهداف 
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Center of Excellence dan Center of Islamic Civilization"  و تطبيق دراسة
 اإلسالمية مثل الدين رمحة للعاملني

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية   أما فيما يتعلق بالرؤية والرسالة
 38كمايلي :   احلكومية ماالنج

 الرؤية .1

الرتبوية و التعليم  الرؤية جامعة هو أصبحت جامعة اإلسالمية مشهور قي موجودة
, البحث و اخلدمات اجملتمعية لتخريج د عمق التدريبات الروحية، وسرعة أخالق، 

لتكنولوجيا، والفنون  واسع نطاق املعرفة والنضج املهنة وجيري مركز تطوير العلوم،
 .يف اإلسالم ضال عن كوهنا القوة احملركة لتقدم اجملتمع

 الرسالة الفضيلة .2
ب على العمق الروحي، وسرعة من األخالق، واتساع املعارف، تسليم الطال .1

 .ونضج املهنية

توفري اخلدمة و اجلوائز إىل  البحث العلمي و خصصا العلوم لتكنولوجيا،  .2
 والفنون يف اإلسالم

 تطوير العلوم و تكنولوجيا ويف الفنون من خالل التقييم والبحث العلمي .3

حسنة يف حياة على أساس القيم اإلسالمية التمسك، وعمليا، وتقدم اسوة  .4
 .وثقافة األمة سامية إندونيسيا
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 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج أهدف التربوية .3

إعداد الطالب ليصبحوا أعضاء اجملتمع الذين لديهم القدرة األكادميية  و  .1
علم والتكنولوجيا، فضال املهنيني الذين ميكن أن تطبيق، وتطوير، و نشاء ال

 .عن الفن والثقافة من اإلسالم

تطوير ونشر العلم والتكنولوجيا فضال عن الفن والثقافة من اإلسالم وتتابع  .2
 .استخدامها لتحسني حياة الناس وإثراء الثقافة الوطنية

 

 فكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن تعليم اللغة العربية :    المبحث الثاني

 بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

 فكرته عن التربية اإلسالمية .أ

يزرته األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو إىل الكثرية اجلامعات من اخلربةه يشعر 
جبامعة األخرى حىت يسئله ملاذا جامعة العام أفضل من جامعة اإلسالمية كمثله  

يكون املكتبة وميناجيمني قوية, جامعة  (  Kristen Petraجامعة كريستيان  قرتى )
(, يكون عدد الكتب Satya Wacana Salatiga كريستيان   ستيا واجانا سالتيغ )

. (Amerika Serikatيف جنوب شرق آسيا،يزره  جامعة يف أمرييكا سريكة ) 
اليت  (،العراقYordaniaاألردن ) ،(Jerman,أملانيا)( Belandaإجنلزية, بلندى )

ولذلك الكاهن سوبرايوغو شكل وعيه و     .متلكها مع اخلصوصية كل جامعة
محاسة يف تطوير جامعة اإلسالمية كمثله  املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية 

 ماالنج.

 ميكن ال اإلسالمية اجلامعة ملاذا يفكر جتعله إىل اجلامعات املختلفة  زيارته

 بناء عن له عميقة أفكار على تومض احلني ذلك وحىت اآلخرين؟ مثل تزدهر أن
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 أن جيب احللوة تغيري ويتم ظليلة شجرة الرئيسية، الشجرة مع يصور العلوم ياج

 فكرة هناك نشأ حىت األرض البطن يف التطرق مت شجرة جذور تقوية يسبقه

 أساس على يقوم سوفرايوغو الذي األستاذ الدكتور إمام املتوقع من واليت اجلامعة،

 العربية اللغة من التمكن كل أصبح عليه للحصول. حممد رأى النيب وحديث آنالقر 

 كهنة مجيع. للمستقبل الضعيفة البداية الساتان من الكفاح يف األولويات رأس على

 اليت سوفرايوغو العربية األستاذ الدكتور إمام اخلاصة الربامج وضع تطوير يف احلق

  .ةكلي من اإلسالمية للجذور األساس تشكل

 
 صورة الشجرة العلم من األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو        

مبىن علمّي جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج بصررة 
ة فاكهة ألن ميلك جذر الشجرة القوة,ُغصن وارف,وأورق الشجرة خصيب,وكثري 

 جذر القوة يفيد نشأة و نشوء الشجرة. القوة.
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(اللغة العربية 0يصّور جذر الشجرة يف اساس العلوم يف جامعة كمثله :) 
( الرتبوية 0( علم اإلجتماع ,)3( علم الطبيعة ,)2( فلسفة ,)3وللغة اإلجنلزية ,)

(  وكلهم هي أساس  Pancasila dan Kewarganegaraan) فنجاسيال و وطنية
الطالب لفهم يف كل ناحية اهللوم اإلسالم,الذي تصّور بعرق و مبعىن خصائص 

( قكرة 2( سرية التبوية,)3( القران و احلديث ,)0الطالب يف هذه اجلامعة وهي: )
 30( معريقة إجتماعّي اإلسالم.3اإلسالمية ,)

( كلية 0ه اجلامعة وهي: )ُغصن الشجرة تصّور عن العلوم يف هذ
( كلية علم النفسي 3سانية ,)( كلية اإلن2( كلية الشريعة ,)3,) الرتبية

( كلية العلوم و التكنولوجيا. و فاكهة تصّور 2كلية اإلقتصاد ,) (0,)
( اإلميان و التنّسك 0عة وهي: )عن متخرّج و يفيد الرتبوية هذه اجللم

 وعلمّي.

أما مثرهتا لتصور النتائج من عملية تعليم فهي اإلميان وأخلق الكرمية. يرجى 
اخلارج لتقوين : كونو أويل العلم وكونو أوىل النوهى و كونو أوىل األبصر كونو أوىل 

عهد الباب وجهد يف اهلل حق جهده. هذه الكلمة مكتوبة يف النقس أمام باب امل
 سونان أمبيل العاىل

من خالل منوذج التعليم معهد و جامعة حتصل أن خترج مثل العلماء الفكر 
املهنية العلماء  . اخلصائص خارج  ليس فهم القسم يف كل  املهنية أو االفكرية

اختيار املناسبة، ولكن يستطعون أن يفهمون  القرآن واحلديث كمصدر التعليم 
 .الدين اإلسالمي
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إلسالمية موالنا إبراهيم مالك، املعروف أيضا أولول الباب حرم مع جلامعة ا
الدولة. الباب الول هو شعار اليت ستتحقق يف هذا الربنامج التعليمي، حيث تكون 
مجيع الكليات واألقسام اليت يتم تطويرها يف مظلة "الباب الول". املصطلح يرد 

 السورة خلريية دارما كمثله منالباب الول مع تركيز على الذكر والفكر واألعمال ا

 101-109على امرون:

ُوِلى لن ََّهاِر َلَءايَ  ٱلَّْيِل وَ ٱِف ْخِتلَ  ٱأْلَْرِض وَ ٱِت وَ وَ  لسَّمَ  ٱِإنَّ ِفى َخْلِق  ِب أْلَْلبَ  ٱٍت ألأ
َخْلِق ُجُنوِبِهْم َويَ تَ َفكَُّروَن ِفى  ًماوَّقُ ُعوًدوََّعَلى  للََّه ِقيَ  ٱلَِّذيَن َيْذُكُروَن ٱ ﴾1۱﴿ە

لنَّاِر ٱَنَك َفِقَنا َعَذاَب ِطاًلُسْبحَ  َذا بَ  أْلَْرِض رَب ََّنا َما َخَلْقَت هَ  ٱِت وَ وَ  لسَّمَ  ٱ
﴿1۱1﴾80 

تصّور الرتبوية الولول الباب  بذكرا و فكرا و امل صاحلا حتصل أن تستطيع  
كون الطالب النفس الصحة جسمنية و روحنية. من عمليةهذه الرتبوية  ث

تستطيعون السكان جامعة مثال املدرسات و الطالب و موظفات و غري ذلك 
( 7عظمة أخلق, ))0, ) ( عمق الروحية1تستطيع أن تطوير أربعة القوة يعىن : )

يف تطوير جبامعة  ( النضج املهنة. وكذلك مدخل الثاققة األكادميية4واسع العلم, )
( 1موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج موجود أركان اجلامعة وهي: )

( 6( خمترب,) 1( مكتبة, )4( معهد, )7( مسجد, )0املوارد البشرية العظيم ,)
( مصدر النكود 0( وسئل للثقافة والرياضة, )8( مكتب الفضاء, )3الفصل,) 

 واسع ة وقوة.
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جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  ة واحلديثة،مع بناء الرائع
خصائص العلماءالذي الفكرية املهنية فضال    حماولة اخلرجيني كمثله ماالنج جعل

مثل " جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج عن حتقيق األهداف 
Center of Excellence dan Center of Islamic Civilization و تطبيق دراسة "

 اإلسالمية مثل الدين رمحة للعاملني

اجلامعة  يف حتقيق حنو تغيرياملدرسة اإلسالمية احلكومية ماالنج إىل
و أسس أساسا من   األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو  اإلسالمية احلكومية مباالنج

( اتساع 3مي .( عمق الروحي اإلسال0الرتبية اإلسالمية اليت لديها أربعة أركان: 
 ( :sutaman( ,كماقال ألستاذ سوتامان)3( العظمة األخالق، 2املعرفة، 

إىل اجلامعة   سيجعل املدرسة اإلسالمية احلكومية مباالنج"
اإلسالمية احلكومية مباالنج ، ُث تغيري تصبح و مسي اجلامعة اإلسالمية 

من  احلكومية مباالنج هو شيء غري عادي لدينا أربع ركائز أساسية
عظمة األخالق عليها أن تفعل مع  )2((اإلسالمي وعمق روحي0)

 دراسة الدين، لتكون قادرة على تعلم الدين بشكل جيد جيب عن الفهم

القرآن، و فهم القرآن، جيب أن تكون فامها عن اللغة العربية، تعليم اللغة 
س العربية مل تنجح إذا غري مكثفة، تعليم اللغة العربية مل تنجح إذا لي

 "81بدأ من الفكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو هناك البيئة املهديةكلها
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فكرة األستاذ إمام سوفرايوغو عن الرتبوية اإلسالمية هي "لبناء الرتبية 
إىل القران.بإلضاقة ،قيل القران إن العلوم من اإلسالمية ال يوجد الطريقة إال رجوع 

هذا احلال مناسب بفكرة 80اهلل.املعىن منها أن العلوم املعرفية مصدرها من الوحي.
كياهي أبدالرمحن واحد عن تربية اإلسالمية هي"النواحي يف تربية املعهد من الرؤية 

واملنهج والرئسية البد عن حتسن وتناسب بتطوير الزمان.ولو   والرسالة واألهداف
كان،قال كياهي أبدالرمحن واحد املعهد البد أن حتامي عن زاتية نفسيها كحافظ 

المية تفهم الباحثة أن لكل من فكرتني عن الرتبية اإلس87الرتاث العلم التقليد.
الرتبية اإلسالمية البد أن حتامي عن املميزة هي من العلم التقليد مبصدر القران 

 واحلديث زالكتاب الرتاث وغري ذلك.

 ولذلك، فكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن الرتبية اإلسالمية وهي:  

واحلديث زالكتاب الرتاث وغري الرتبية اٌسالمية البد أن ترجع إال مبصدر القران  .1
 ذلك.

البد أن تكون السبان اودة اإلسالم لديهم إخلق الكرمية و وسع  الرتبية اٌسالمية .2
 العلم

 البد أن تّتحد بالعلوم األخرى كي أن تكون كامل الرتبية اٌسالمية .3

مية البد أن تكون اإلقتريحة يف تطوير احلضارة والثقفة اإلسال الرتبية اٌسالمية .4
 لتعليم الدين الدقيق.

 
 

                                                           
 سوفرايوغو إمام الدكتور األستاذ مع مقابلة82 

83 Faisol, Gus Dur dan Pendidikan Islam, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2113, hal. 37 
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 فكرته عن تطوير العلوم بجامعة .ب

   ستة قي مستقبل 01تطوير املدرسة العالية اإلسلمية احلكومية ماالنج 
وهو دائمًا يتحدث عنه حىت ولو كان حيلم معظم الناس فكرت سوبرايوغو 

الكاهن،حىت احلرم اجلامعي كامل وعي املواطنني وشكل نفس الغرض لتغري  
وهو دائمًا يزور يف كل اجلامعات الوطنية .املدرسة العالية اإلسلمية احلكومية ماالنج

إىل تغري املدرسة العالية اإلسلمية احلكومية لتصبح "اجلامعة اإلسالمية"   والدولية
 أفضل يف بلده.

يزرته األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو إىل الكثرية اجلامعات من اخلربةه يشعر 
خرى حىت يسئله ملاذا جامعة العام أفضل من جامعة اإلسالمية كمثله  جبامعة األ

يكون املكتبة وميناجيمني قوية, (  kristen petraجامعة كريستيان  قرتى )
(, satya wacana salatiga جامعة كريستيان   ستيا واجانا سالتيغ )

 يكون عدد الكتب يف جنوب شرق آسيا،يزره  جامعة يف أمرييكا سريكة )
Amerika serikat)( إجنلزية, بلندى .belanda, )(أملانياjerman)، 

  .( اليت متلكها مع اخلصوصية كل جامعةirak(، العراق) yordaniaاألردن )

ولذلك الكاهن سوبرايوغو شكل وعيه و محاسة يف تطوير جامعة اإلسالمية    
 كمثله  املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 علم" بأهنا وصفها الكاهن األستاذ الدكتور  إمام سوفرايوغو مالعل بناء

 تعزيزا جذور يسبقه أن جيب احللوة والثمرة الظل اليت األشجار تنمو اليت" األشجار

األستاذ الدكتور  إمام  الكاهن دائما اليت اجلامعة لتصبح. األرض أحشاء يف التطرق
 . واحلديث القرآن الذي مصدر من تريد هو جامعة سوفرايوغو
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سعر األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو أن ضعف مؤسسة الرتبية اإلسالمية بسبب فكرة العلم 
يف تقسم العلم العام والعلم الدين.ولذلك يف هذا النص تطلع األفكار الألستاذ الدكتور  

إمام سوفرايوغو سوف تكون اساس جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالميىة احلكومية ماالنج 
عظيم األخالق,  (7)املعرفية,(0)العظمة الروحية,  (1:)لتقوين الطالب لديهم

 .نضوج املهنة(4)

لبناء تلك القوة،سعت جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالميىة احلكومية ماالنج أن تّوحد 
التقليد املعهد يف األخلق والعقيدة و تقليد اجلامعة يف أكادميية.إذا وحدت القوتني فتطلع 

بية املتكاملة كيف ما يرجو األمة اإلسالمية يف إندونيسيا.تبىن هذه اجلامعة الذاتية اخلاص الرت 
 بسم أولول الباب فهي اإلنسان الذي يذكر ويفكر ويعمل الصاحل واألخلق الكرمية.

ميزة خاصة هلذه اجلامعة هو منوذج تطوير العلومها جيب جلميع اجملتمع 
واللغة اإلجنلزية. باللغة العربية، لكي قدرهتم  فهم  األكادميي ملفهوم اللغة العربية

بدراسة اإلسالمية باملصدر األصلي و هي القرآن واحلديث، و من اللغة اإلجنلزية 
قدرهتم  يبحث يف العلوم العامة واحلديثة، و أدواة  االتصالية قي زمان حلديثة 

ا املقصد  تطوير والعاملية. ولذلك، هذه اجلامعة بإسم جامعة اللغتان. حلصل هذ
معهد  و وجب لكل الطالب جيدة  سكنوا يف املعهد. ولذلك، الرتبوية يف هذه 

 .اجلامعة موجودة تقليد املعهد و تقليد اجلامعة

من خالل منوذج التعليم معهد و جامعة حتصل أن خترج مثل العلماء الفكر 
القسم يف كل  املهنية العلماء  . اخلصائص خارج  ليس فهم املهنية أو االفكرية
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اختيار املناسبة، ولكن يستطعون أن يفهمون  القرآن واحلديث كمصدر التعليم 
 .الدين اإلسالمي

راء األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو أن فكرة علمية جلامعة البد أن تتحد باملعهد لرجاء 
ال أن تكون اخلارجني من تربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج ال إ

األهل يف جماله فقط ولكن تصبح إنسان لديه أولول الباب.أهداف املعهد هي مؤسسة 
الرتبية أن تكون العلماء النه هو مؤسسة الواحدة ملولد العلماء.فلذلك حتد احلديث البد 

 84العلماء ميلك الكفاءة الشديدة لتطوير و تغيري

( إلنتاج عامل العلماء 0ام سوفرايوغو هي :)ولذلك ترى الباحثة أن الفكرة العلمية ألستاذ إم
( العلمية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اٌسالمية احلكومية ماالنج تّتحد 3وعلماء العامل,)

 بالقران واحلديث دائما.

 فكرته عن تعليم اللغة العربية  .ت

األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو هو البادئ يف تطوير تعلم اللغة العربية يف 
 امعة اإلسالمية موالنا مالك إبراهيم. وقد بذلت جهود معهد العامل العريباجل

اجملال األكادميية يف  0منذ توليه منصب عميد  األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو
انتخب رئيس اجلامعة اإلسالمية  0001اجلامعة اإلسالمية حممدية ماالنج. يف عام 

رايوغو يف تطوير الرتبية اإلسالمية كانت مباالنج، رغبة األستاذ الدكتور إمام سوف
دائما الشيء الذي يريده. حبلول الوقت الذي أصبح رئيس اجلامعة اإلسالمية 
                                                           
84 Adlan Mamnun, “Peranan Dan Fungsi Pondok Pesantren Dalam Membangun Dunia Pendidikan “ 

diakses pada tanggal 22 maret 2116 pukul 9.45 : 

http://maraqitcabangbayan.blogspot.co.id/2113111/peranan-dan-fungsi-pondok-pesantren.html 
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املقبلة لكي مئسسة الرتبوية  01اجليدة السنوات   مباالنج انه وضعت خططا
اإلسالمية مثل املدرسة اإلسالمية احلكومية ماالنج ميكن أن تتطور إما عن طريق 

الوضع من املدرسة اإلسالمية احلكومية ماالنج يف اجلامعة يف ذلك الوقت تغيري 
 .أصبح ظاهرة ملحوظة

يف حتقيق حنو تغيرياملدرسة اإلسالمية احلكومية ماالنج إىل اجلامعة اإلسالمية 
و أسس أساسا من الرتبية   احلكومية مباالنج  األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو

( اتساع املعرفة، 3.( عمق الروحي اإلسالمي 0بعة أركان: اإلسالمية اليت لديها أر 
 (  :sutaman( ,كماقال ألستاذ سوتامان)3( العظمة األخالق، 2

إىل اجلامعة اإلسالمية   سيجعل املدرسة اإلسالمية احلكومية مباالنج"
احلكومية مباالنج ، ُث تغيري تصبح و مسي اجلامعة اإلسالمية احلكومية 

(اإلسالمي 0غري عادي لدينا أربع ركائز أساسية من )مباالنج هو شيء 
عظمة األخالق عليها أن تفعل مع دراسة الدين،  (3وعمق روحي)

القرآن، و فهم  لتكون قادرة على تعلم الدين بشكل جيد جيب عن الفهم
القرآن، جيب أن تكون فامها عن اللغة العربية، تعليم اللغة العربية مل تنجح 

ليم اللغة العربية مل تنجح إذا ليس هناك البيئة إذا غري مكثفة، تع
 85املهديةكلها بدأ من الفكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو"

وهو    ستة قي مستقبل 01تطوير املدرسة العالية اإلسلمية احلكومية ماالنج 
دائماً يتحدث عنه حىت ولو كان حيلم معظم الناس فكرت سوفرايوغو الكاهن،حىت 
احلرم اجلامعي كامل وعي املواطنني وشكل نفس الغرض لتغري  املدرسة العالية 
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إىل   اإلسلمية احلكومية ماالنج.وهو دائمًا يزور يف كل اجلامعات الوطنية والدولية
 ية لتصبح "اجلامعة اإلسالمية" أفضل يف بلده.تغري املدرسة العالية اإلسلمية احلكوم

يزر األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو إىل الكثرية اجلامعات من اخلربةه يشعر 
جبامعة األخرى حىت يسئله ملاذا جامعة العام أفضل من جامعة اإلسالمية كمثله  

جامعة  ( يكون املكتبة وميناجيمني قوية,  kristen petraجامعة كريستيان  قرتى )
يكون عدد الكتب يف (, Satya Wacana Salatigaكريستيان   ستيا واجانا سالتيغ )

. إجنلزية, Amerika serikat جنوب شرق آسيا،يزره  جامعة يف أمرييكا سريكة )
( اليت متلكها Irak(، العراق) yordania،األردن )(Jerman(,أملانيا)Belandaبلندى )

رايوغو شكل وعيه و محاسة يف تطوير سوفك ولذل    .مع اخلصوصية كل جامعة
 جامعة اإلسالمية كمثله  املدرسة العالية اإلسالمية احلكومية ماالنج.

األستاذ الدكتور  إمام سوفرايوغو أصبحت حريصة جدا بعد أن يرى هذا 
الواقع كيف ميكن أن الكلية املسيحية متطورة جدا مقارنة مع كلية اإلسالم. خلق 

ة اإلسالمية النموذجية اليت لديها أكثر قيمة من جامعات أخرى. على الفور الكلي
األستاذ الدكتور   من التجارب املختلفة زيارته يتبادر اىل الذهن حول بناء العلم

الكاهن وصفها بأهنا "علم األشجار" اليت تنمو األشجار اليت الظل  إمام سوفرايوغو
لتصبح  86ق يف أحشاء األرض.والثمرة احللوة جيب أن يسبقه جذور تعزيزا التطر 

ذي تريد هو جامعة ال األستاذ الدكتور  إمام سوفرايوغو اجلامعة اليت دائما الكاهن
هذا صورة علم األشجار من فكرة األستاذ الدكتور  .مصدر من القرآن واحلديث

 .إمام سوفرايوغو

                                                           

 يف 3112يونيو  00كتابة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو مبوضوع"تربية األولول الباب 86 
http://www.imamsuprayogo.com 

http://www.imamsuprayogo.com/
http://www.imamsuprayogo.com/
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على شكل  تصّور اجلامعة  الذي بناه األستاذ الدكتور  إمام سوفرايوغو ا
, اللغة العربية وأصبحت واحدة من جذور  شجرة العلم ينبع من القرآن و احلديث

وهذا  . نحالك أبراهيم أإلسالمية احلكومية ماجبامعة موالنا مال  شجرة العلم
تغيري موضع اللغة جزءا هاما من مؤسسة  .وصف لفكرة  األستاذ إمام سوفرايوغو

النه رأى األستاذ  .نجالعلمية أو يف مدرسة العالية اإلسالمية احلكومية يف ما
 الدكتور  إمام سوفرايوغو من قادر على فهم اللغة العربية ميكن أن تساعد على

األستاذ الدكتور  إمام  .دراسة  لإلسالم  متعمقة حىت عاد الرتبوية اإلسالمية بنجاح
يعتقد إذا الربنامج اخلاض لتعليم اللغة العربية عقدت يف املدرسة    سوفرايوغو

 العالية احلكومية ماالنج  ُث تطوير يف هذا اجلامعة سيكون من السهلة.

فرايوغو يتطور الربنامج اخلاص لتعليم األستاذ الدكتور  إمام سو  لتحقيق كلها
كخطوة أوىل يف األساس من   0001يف عام  PKPBA اللغة العربية، واملعروفة باسم

جذور شجرة العلم وصمة عار املؤسفة. وقال ويؤيد هذا أيضا من قبل األستاذ  
 ( رئيسا جمللس الطالب قوله  Jaiz Kumkeloجائز كمكيلو )

لتعليم اللغة العربية هي روح بناء العمل  بداية أول الربنامج اخلاص"
اجلماعي بنيت على طول النموذج أن اللغة العربية هي مهمة مبدرسة 

مييل إىل اللغة العربية اهنا  اإلسالمية احلكومية ماالنج  هذا الوقت، ألنه
،أيضا الناس ال ميكن أن يتحدث حتليل العربية  األساسي يف التعليم الدين

ا بسبب القرأن واحلديث باللغة العربية، هلل جلعل حركة طبعا من أقل تدين
النفس حبيث صمة عار الطالب عندما يكون قادرا على دراسة الدين 
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لفهم اللغة العربية، وكان من دواعي سرور مىت ميكن للطالب يتكلمون 
  "83العربية

اخلطوات األولية األستاذ الدكتور  إمام سوفرايوغو هو عن طريق املالحظة 
املباشرة سواء داخل البالد وخارجها من أجل العثور على معلومة عن تعليم اللغة 

 (": Jaiz Kumkelo) سريعة ,كماقال استاذجائز كمكيلو

إن يف أملانيا وأمريكا  نباء من أي وقت مضىأن الوقت مل ترد أقوله "
ال واليت ميكن التعرف العربية يف غضون ثالثة أشهر، قام بزيارة هناك 

العربية  للحصول على وتعلم أن هذا هو دليل على جديته يف تطوير اللغة 
 ". يف هذا احلرم اجلامعي

ة و دراسة يف كتابة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو مبوضوع" اللغة العربي
اإسالمية جبامعة العالية"هو يبني درجة العالية اللغة العربية يف جمتمع لوسيلة ققيه 
الدين األسالم,و مبالغ كامل يف جمتمع هو الذي قصيح يف القراءة أية القرانو 
احلديث. فضيلة الذي ميلك اللغة العربية ليس اللغة القران ففط ولكن األن اللغة 

 العاملي الذي مقبول يف العامل.  العربية اصبحت اللغة

 مع ذالك  األستاذ الدكتور  إمام سوفرايوغو ترغب اليت والفوائد األهداف

 آخرين العلم أهل ويكون النبوية واألحاديث القرآن فهم من الطالب ليتمكن تعلم

 جلعل الكالم، على القدرة مع التخرج عند ليوجه واملنافسة جيد، بشكل اإلسالمي

                                                           
مارس  2يوم الثالثاء  ( يف إدارة الطالب طبقة األوىل Jaiz Kumkeloمقابلة مع استاذ جائز كمكيلو )83
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 اجلامعات يف العربية اللغة ألمهية نظرا اإلسالم، وتطور حضارية كما معياجلا احلرم

 :األستاذ الدكتور  إمام سوفرايوغوقوله  االسالم ارتفاع

 يكون أن جيب القرآن لفهم القرآن لفهم هلا يا جيد مسلم لتكون"

 ال ولكن العربية يتحدث أن ميكن شخص أي كان إذا قلت أوال العربية
 حيتجون الناس ومجيع الزنا خطايا تتجاوز العربية لذنوبا يعلم أن نريد

 يفهم أن ميكن ال واحدة قرية من الناس كان إذا شرحت ذلك وبعد

 يفهمون ال ُث القرآن يفهم ال ألنه القرآن يفهم ال العربية الجلا العربية

 88األطفال الزنا 1 أجنبت عندما كان الزنا خطيئة واحد شخص

رأى األستاذ الدكتور  إمام سوفرايوغو من قادر على فهم اللغة العربية ميكن 
 .أن تساعد على دراسة  لإلسالم  متعمقة حىت عاد الرتبوية اإلسالمية بنجاح

اخلاض لتعليم اللغة العربية يعتقد إذا الربنامج    األستاذ الدكتور  إمام سوفرايوغو
عقدت يف املدرسة العالية احلكومية ماالنج  ُث تطوير يف هذا اجلامعة سيكون من 

 عام،التحفيز والتشجيع لتعّليم احلميد بشكل عبد اراء بصري مصطفى و السهلة.

 اإلسالمية من لدرس العميق التعليم  أندونيسيا هلدف ديين،فهو العربية يف اللغة

 وغريها كتب الرتاث واحلديث النبوي و  القرآن الكرمي عربية،مثلاملصادرال

رأء فكرهتم أذا تعليم اللغة العربية هو مهم جدا لدراسة اإلسالمية العميقة 
 النه كثرية املصدر اإلسالم يف كتاب باللغة العربية.
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من هذا يسبك يستطيع أن يفهم  إذا فكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو 
لدين متعمق البد فقيه القران,لكي سهولة لنفهم القران حيتاج تعليم اللغة ليفهم ا

العربية النه اللغة العربية هو مفتاح  أفضل لدراسة الدين ُث إستخدام خاصة جامعة 
اإلسالمية يف يسبك الرتبوية فيه. وكذلك خاصة جامعة اإلسالمية باللغة العربية 

األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو  يكون عزة النفس من جامعة األخرى.يسبك 
 كمايلى:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من تلك اخلريطة الذهنية ترى الباحثة يف توجد أربعة عماد اجلامعة اليت 
الة لدراستها ألن يف  تتحد تقليد اجلامعة و املعهد العلمية والعامية واإلسالمية حتتج

تعليم القران واحلديث حيتج فهما قويا عن اللغة العربية لكي الطالب يستطعو أن 
 يتعلمو من ناطفينا األصل.

ية, أربعة عماد : العظمة الروحية, المعرف
 عظيم األخالق, نضوج المهنة

 فقيه الدين

 فهم اللغة العربية فهم القران و الحديث

 تعليم اللغة العربية المكشفة

 بيئة المعهد
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 ولذلك تعليم اللغة العربية مهم جدا يف األحوال التايل:

 أن تكون اللغة العربية وسيلة لفهم القران واحلديث وكتاب اللغة العربية .1

 للغة العربية الة لتسهيل تعليمي الدين اإلسالميأن تكون ا .2

 أن تكون اللغة العربية مميزة جامعة اإلسالمية ومكان احلضارة األسالمي .3

 أن تكون اللغة العربية لغة القران الذي يفهم يف كل مسلم .4

أن تكون اللغة العربية أن تستخدام اللغة العربية سهما مهم لطالب يف إقبايل  .5
 احلديث.املشكلة 

المبحث الثالث   : تطبيق فكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن تعليم اللغة 
 بجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج العربية

 البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية .أ

 تاريخ  البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية .5

( هو قدرة اليت يعتقد أن PKPBAة العربية )الربنامج اخلاص لتعليم اللغ
تكون شرطا لكل  الطالب الذين يدرسون اإلسالمية  يف مستوى ااجامعة.يف 
الواقع ضعيفه قدرتة من  الناطقني بالعربية معلوم من جانب املسؤولني الوزاريني 

موكيت قوله أن ضعف الطالب املعهد  الدين كمثله  األستاذ الدكتور احلاج
( تكمن يف أمرين ومها املنهجية و UIN ،IAIN،STAIN ة احلكومية   )اآلناإلسالمي
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 Alamsyah ratuإتقان اللغة أجنبية، كما يشعرون احلاج أمل شح راتو راورانيغارى )

wiranegara( احلاج منور سيادزايل ,)Munawir Syadzali (80,و الرتمذي طاهر. 

جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج نظرت إذا قدرة 
اإلسالمية بتعمق مثال  اللغة العربية الذي حيتج لكل الطالب لدراسة

والتصوف والكالم مع العلوم اإلسالمية والعلوم الفقه,وتفسري,واحلديث، والعقيدة، 
العامة اليت كتبها أما باستخدام اللغة العربية .وحقيقة الميكن لكل شخص .يبحث  

كلها العلم بدون فهم اللغة العربية.ولذلك ملئسسة الترببوية خصصا  املئسسة 
(, و IAI)(,و معهد  اعالية اإلسالميةUIN)اإلسالمية كمثلهم جامعة اإلسالمية 

( تفهم القدرة هو واجب لكي الطالب يقدر STAINاملدرسة العالية اإلسالمية )
أن يعمق العلم اإلسالمية الذي متطور.نظر هذا السبب جامعة ا موالنا مالك 

 0001إبراهيم إلسالمية احلكومية يقيم الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية يف سنة 
مية احلكومية ماالنج. الرؤية والرسالة من برنامج عندما درجة املدرسة العالية اإلسال

 . (PKPBA)اخلاص لتعليم اللغة العربية 

 رؤية و الرسالة  .2

 رؤية

 جعل اللغة العربيةكاللغة اإلتصاليةو اللغة العلمية جبامعة مهمة
 الرسالة 

 تنظم حماضرة اللغة العربية اليت هي ميتع،, مثرية، وتعريف
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 لتعليم اللغة العربية أهداف البرنامج الخاص .3

الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية هلدف يقيم القدرة الطالب اللغة العربية 
ُث تكون وسيلة ليبحث اإلسالمية.بتعليم اللغة العربية مكثف ,و قالق,وممتع,و 
تعريف,الطالب متعمد بقدرة اإلتصالية باللغة العربية و قدرة يبحث اإلسالمية باالغة 

 ملستقل ,حىت أمنية الطالب يستطيع أن يتطور العلم يعمق أن يتحقق.  العربية ا

 تطبيق البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية بجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج .4

 املالحظة طريق عن األولية األستاذ الدكتور  إمام سوفرايوغو هو اخلطوات

 اللغة معلومة عن تعليم على رالعثو  أجل من وخارجها البالد داخل سواء املباشرة

 :قوله(  Jaiz Kumkelo,كماقال استاذجائز كمكيلو ) سريعة

 ال وأمريكا أملانيا إن يف مضى وقت أي من أنباء ترد مل الوقت أن" 
 هناك بزيارة قام أشهر، ثالثة غضون يف العربية التعرف ميكن واليت

 العربية اللغة تطوير يف جديته على دليل هو هذا أن وتعلم على للحصول

 91".  اجلامعي احلرم هذا يف

 من اإلرشادات من  تطلب دائما أيضا األستاذ الدكتور  إمام سوفرايوغو

 ميكن الوقت من كم" البسيط بسؤال اللغة احملاضرين وخصوصا احملاضرين، كبار

 لتعلم استعداد على شخص هناك كان إذا جيدا؟ اللغة عربية حتمل أن للشخص

 أساتذة مع"  جيرب؟ كان أن ميكن واحدة سنة ملدة يوميا ساعات 1 أران اللغة

 يتقن أن ميكن الفقاعات 7 من وقت يف حىت قادرة، بالتأكيد نعم" والرد الثقة

 خالل ومن ستاذ الدكتور  إمام سوفرايوغوقناعة األ إلضافة هو اجلواب" بالفعل
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 اخلاص لتعليم برنامج تنظيم قرر البسملة األستاذ الدكتور  إمام سوفرايوغو قراءة

و أفضل لتطوير املدرسة اإلسالمية احلكومية  أوال برنامج (PKPBA) العربية اللغة
 ماالنج .

م الربنامج بكثرية مباحثة األستاذ الكتور إمام سوفرايوغو يعقد قرار ليقي
اخلاص لتعليم اللغة العربية ,خاصة تعليم اللغة العربية مبدرسة العالية اإلسالمية 

 احلكومية ماالنج و وجبون الطالب يف سنة األوىل لتابع الربنامج مكشفة.

خطوة األوىل من األستاذ الكتور إمام سوفرايوغو هو تقدم كيفية تعليم 
ليطلب املنهجية اجليدية لتعليم اللغة العلربة,  الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية

ولذلك األستاذ الكتور إمام سوفرايوغو حياضر الوظيفة إىل بعض شخص لتذهب 
إىل مئسسة الذي النجاح يف تطوير اللغة العربية كمثلهم: تعليم اللغة العربية يف 

 Gontorومعهد دارس السالم غنتور فونوروغو)(Pare Kediriفاري كيديري)

Ponorogo(ومعهد األخرى, قال كياهي محزاوي )Kyai Chamzawi " ) 

"هذا الوقت بعض الشخص غري موافق بالربنامج اخلاص لتعليم 
اللغة العربية ألن رأيهم إذا هذا الربنامج يف شكل مكشفة كلهم الطالب 

بشما ومتويل سيكون مشكلة ولكن هو يعتقد كلها مشكلة موجود  
 91"خالص.

اجلهود من األستاذ الكتور إمام سوفرايوغو هو بيطلب العامل اللغة العربية 
أو خترج أحسن اللغة العربية يف كل اجلامعات.مبدئيا األستاذ الكتور إمام 
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يم أيضا"ُث األستاذ سوفرايوغو "ال شخص العظيم الذي مل يولد شخص العظ
الكتور إمام سوفرايوغو يف اجلهوده بتعاونية كلهم الشخص أو مؤسسة.وبعده هو 
النجاح يقيم الربنامج اخلص لتعليم اللغة العربية . األستاذ الكتور إمام سوفرايوغو 
يذهب إىل السعودية لكي يساعد أن حيتاج يف تطبيق الربنامج اخلص لتعليم اللغة 

اب تعليم اللغة العربية وغريذلك, كما قال أستاذ سوتومان العربية مثل كت
(Sutaman") 

ملاذا الربنامج اخلص لتعليم اللغة العربية جبامعة موالنا مالك " 
إبراهيم اإلسالمسة احلكومية ماالتج أحسن يف تعلميه حىت األن ولكن 
فسد جبامعة األخرى وإجابة هو األستاذ الكتور إمام سوفرايوغو يفعل 

الصغرية يعىن بفكرة و محاسة عدحىت إىل برامج, و جامعة األخرى شيء
مباشرة إىل برامج, ما فرق بينهما إذا الربامج حيتاج أنقد كثرية وإذا محاسة 

 92"و فكرة حيتاج اإلخالص.

مام سوفرايوغو يف تطوير اابرنامج اخلاص لتعليم دقة األستاذ الدكتور إ
اللغة العربية بيصدر املصانف كتاب العربية لناصحني و املصانف كتاب العربية 
بني يديك لدراسة املدرسات اابرنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية مباشرة من 

  املصانف هذا الكتاب,لكي ثقة املدرسات يف بلغ مناسب كمثله يبلغ املصانف.
يعريف األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو ليس عامل يف قكرة كبرية فقط ولكن هو 
أهل بالغة يف كالمه مثال عندما األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو يعرف  اابرنامج 
اخلاص لتعليم اللغة العربية إىل بالد السعودية لكي يساعد أن يناصر اابرنامج 
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درسة العالية اإلسالمية احلكومية ماالنج ,هىت اخلاص لتعليم اللغة العربية يف امل
السعودية يقبل ليساعد أن يناصرسّد حاجة يف  اابرنامج اخلاص لتعليم اللغة 
العربية . بوسيلة جملة "احلجم" األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو حيّرك محاسة كلهم 

ليم الطالب و امدرسات , املوظفات لكي تعاونية بنجاح اابرنامج اخلاص لتع
 اللغة العربية

تطبيق الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية  يف اليوم اإلثنني حىت ميو 
, كلهم من الطالب و املدرسات 31.11-03.11اجلمعة,أبتداء يف الساعة 

محاسي جيدا يف يتابع الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية.عندما تطبيق ابربنامج 
ستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو مباشرة يشارف تعليم اخلاص لتعليم اللغة العربية األ

يف كل الفصل,وهو ندرة يرجع إىل بيته هكذا جهاد من األستاذ الدكتور إمام 
سوفرايوغو هو ليس مفكر فقط ولكن مشرف يف عملية و تطبيق الربنامج اخلاص 

ز كمكيلو لتعليم اللغة العربية مبدرسة العالية اإلسالمية احلكومية ماالنج. أستاذ جائ
 و أستاذ سوتامان قوهلما

األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو يشارف تطبيق الربنامج اخلاص لتعليم "
  07 اللغة العربية مبباشرة ألن البد اهتمام الزيدة لتطوير هذا الربنامج."

كفاح وتضحية صعبة، فضال عن العمل بواسطة سوفرايوغو الكاهن األستاذ 
قال األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو   يف إعداد برنامج خاص لتعلم اللغة العربية

و اللغى اإلجنلزية   " من الذي فسد برنامج خاص لتعلم اللغة العربيةبقول الثابت 
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" بقول الثابت جدا والتهديدة هذا اجلامعة بعد ذلك سوف أجعل عدو كبري يف
جبامعة   لشخص أو جمموعة الذي يريد أن يفسد برنامج خاص لتعلم اللغة العربية

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية اجلكومية ماالنج.

 عمالية الرنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية

 (SKSحاصال ) (أ

 ( القسمان املستوىsks)  03مادة اللغة العربية ميلك حاصال 

 األهداف العامة  (ب

(وشفهية ميون الطالب 0ميون الطالب بقدرة اإلتصالية باللغة العربية الكاتبة )
 بقدرة قراءة ,و تقهم ,و يرتجم من الكتب اللغىة العربية  لدراسة اإسالمية 

 مقاربة  (ت

قاربة برأء ( هو املNazhariyyah Al-wihdahبإستخدام  املقاربة  نزرية الوحدة)
 اللغة وحدة الوحدة متكمل. 

 املنهجية (ث

إستخدام املنهجية وهو املنهج اننقائية أكد على املقاربة اإلتصل مبناسبة العربية 
بني يديك .وأهدفه لكي الطالب استطيع أن استخدام اللغة العربية  بوقت 

 عاجال.
 شاكلة التعليم (ج

لتعليم اللعة العربية هو شاكلة التعليم شاكلة التعليم يف تطبيق الربنامج اخلاص 
 الذي ميتع،, مثرية، وتعريف لكي الطالب محاسة يف تعليم اللغة العربية.

 اليوم العربية و تدريب العربية (ح
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يوم السبت مستعمل إلنشطة " يوم الطالب أو اليوم العربية و تدريب العربية"  
 كمثلهم اجملادلة ,واخلطابة,وإميطة وغري ذلك.

 جهاز التقومي (خ

التقومي تعليم و تعلم يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية متعمد قي 
( اإلختبار األوىل 0إختبار الكتابة و اختبار شفهيا.و شكل اإلختبار وهي: )

(Placement test(,يفرق بني الفصل )اإلختبار تدبري وهو اإلختبار يقيس 3 )
( 2طوة يف شكل الكتابة أو شفهية,)أن حيصل تعليم اللغة العربية كل احل

اإلختبار تكامل يف خطوة األخر الثاين و الرابع,و سواء مبادة السوئل كل 
 الفصل يف شكل الكتابة.

 ناجتة و شهادة (د
تأخذ من إختبار تكامل,و ظيفة, و دؤوب, و نشاط اإسالمية و غري ذلك 

الذي مقرر  ,كل الطالب يف الفصل أو معهد وتأخذون اللطالب يف  شهادة
 خترج من الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية.

مسعي بصري اللغة ( ,Parabolaوسيلة الزيدة األخرى و هيالقمر السينا ) (ذ
 Laboratorium Bahasaخمرب اللغة اعربية )( ,Audio visual bahasa Arabاعربية )

Arab,) الفصل , ة اإسالميةوسيلة دراس, مسعي اللغة اعربية, حاسوب اللغة العربية
 غرفة اخللقة و مكتبة, باجلهر

من تلك البيانات ترى الباحثة عن تطبيق فكرة األستاذ الدكتور أمام 
سوفرايوغو يوجد إجتهاد بأوىل عن نية وتسجيع القوي منه.يف عمليتها يقابل 
املشكالت الكثرية كمثله كثرة أمري اجلامعة غري موافق ونقص التسهيالت ومعلم 
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ف واملشكلة املالية يف سرية الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية ويوالحظ غيؤ وا
عمليتها مباشرة.مقابلة الباحثة مع األستاذ الدكتور أمام سوفرايوغو أن تطبيق 

 اللغة العربية كمثل الطريقة والوسائل واإلسرتاحتية وتقومي وسواء األخرى.

م اللغة العربية جيدا بوجود ترى الباحثة أن األن الربنامج اخلاص لتعلي  
املنظمة اجليدة يف عملية تعليم كمثل أسلوب تعليم ووسائلها وإسرتاجتيها 

 وتقوميها وطريقتها واحملادرها وغرفة التعليم وكتاب التعليم اللغة العربية.

 فلذلك،تطبيق فكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو يوخلص كما ليلي:

تقامة واإلخالص من األستاذ الدكتور إمام وجود نية وتشجيع و االس .1
 سوفرايوغو

 وجود ئعانة من جامعي موظف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية .2

جهاد األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة  .3
 العربية حىت جيهز إىل مجيع البالد لنيل منهج الربنامج اخلاص لتعليم اللغة

 العربية تاما.

 تعاون جبميع موظف .4

 يف مالحظة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو مباشرة .5

 معهد "سونان أنبيل العالى" .ب

 تاريخ  .1
( 0جامعة موالن مالك إبراهيم ماالنج ينظر الطالب ناجحون، إذا لديكم هوية )

 ( محاسة هلل.0) ( القلب بلطيف3( مخ املاهر )2( باصرة حاذق )3علوم الواسع )



 
 

96 
 

لتحقيق األمل األخري، مطلوب وجود املعهد يف جامعة الذ تقدمي  زنني يف حتقيق  
مؤسسة اإلسالمية متديّن لتكوين املخارجي عامل والعلماء او علماء العامل.  التاريخ  
يوجد املعهد  يستطيع أن يأطى  فواعد يف هذا الوطنية .فلذلك املعهد  هو بيئة اجلاجمة 

 يكون عماد يف تطوير حامعة اٌسالمية.لذي س
 "معهد "سونان أنبيل العالى الرؤية الرسالة

الرؤية: حتقيق عقيدة القوي، تطّور علم الالمية، عمل الصاحل، اخلالق رائع، و 
موجود اجملجتمعية املسلم يف اإلندونسي الذي ماهر و ديناميكي و ابكري و سالم و 

 موسر. 

 الرسالة:
 عقيدة القوي و الروحيني و املروءة و العلم الواسع و املهنيني. الطالب ميتلك (أ

 تقدمي مهارة عربية أو إجنيلزية  (ب

 ج( عّمق قراءة القرآن و معنه خبري و جبيدا.

 "معهد "سونان أنبيل العالى اهداف

موجود بيئة تفضي لطالب الذي ميتلك عقيدة القوي و الروحيني و املروءة و  (أ
 املهنيني. العلم الواسع و

 موجود بيئة تفضي لتطّور األنشطة ديين.  (ب

 ج( موجود بيئة اللغوية لتطّور اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية
 د بيئة تفضي لتطّور ميل و مزايا.د( موجو 
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 أنشطة التعليم بمعهد سونان أمبيل العلي .2

يان. هذا الكتاب عن تعليم القرآن يف صباح. بتعليم كتاب قمي الطغتعليم األفكار  (1
 تعليم التوحد.

 تعليم القرآن التعليم القرآن متعّمد الطالب ليستطيع قراءة القرآن جبيدا. (2

 تسحيح القرآن (3

 جز يف واجهة مصاحح أو مصاححة. 21هذا الربنامج،الطالب جيبون خلتم القرآن 

آن جبيد و هذا الربنامج ، الطالب متعّمد يستطيعون يقراء القر  حتسني القرآن (4
 يستطيع يلّحن بأغنية اجلميلة.

 لطالبة أو مسرفة اليت تريد حتفيظ القرآن. حتفيظ القرآن (5

هذا الربنامج تنفد مجاعة يف يوم اجلمعة بعد صالة الصبح. االخر ،  ختم القرآن (6
 مبوعضة احلسنة. SCينفذ ختم القرآن يف هناية الشهر يف مبىن 

 

 ارتفاع كفاءة اللغوية .3

 بيئة اللغة العربية الذي املكشفة (1

هده اخلدمة، موّجة من املعلمون اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية  خدمة مشاورة اللغة (2
 ليساعد الطالب الذي صعوبة يف يسلسل مجلة جبيدا.

 اليوم العريب هو اليوم إلعطاء مادة اللغة العربية و يأيت مجلة خبري و جبيدا.  (3

بيةهذا الربنامج حلفزت ابتكار اللغوية مبسابقة اللغة العربيةيوم اإلجنلزية املسابقة العر  (4
 هو يوم إلعطاء مادة اللغة اإلجنليزية و يأيت مجلة خبري و جبيدا. 
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صباح اللغةهداف من األنشطة لزيدة املردات اللغة العربية أو اللغة اإلجنيليزية،  (5
ألصدقاء، و تكلم مبوضوع الذي الطالب يأيت مجلة العربية جبيدة، حياور مع ا

 يتعنّي.

 هذا الربنامج ليعيل بيئة لغوية ) عربية و إجنليزية( بإداعة يف كل يوم. اللغة بإداعة (6

هذا األنشطة تنفذ هبداف ليمّرس الطالب باستخدام اللغة العربية و  خطابة بلغتني (7
 إجنليزية.

د تعليم اللغة العربية يقيم املعهد لتأكي إمام سوفرايوغو األستاذ الدكتور
جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج,النه تعليم اللغة حيتاج بيئة 

 اللغة الذي وسيلة مهم يف تعليم اللغة خصاة اللغة العربية.

يرى بشريى أن البيئة هي الوسط أو املكان الذي تتوافر فيه العوامل املناسبة 
كائنات حية خاصة,وهلا عوامل وقوي خارجية تؤثر ملعيشة كائن حي أو جمموعة  

إمام سوفرايوغو إذايريد  يف اإلنسان وسلوكه هذا سبب تأثر فكرة األستاذ الدكتور
النجاح من تطوير تعليم اللغة العربية البد املعهد من جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج لكي فالح من تطبيقها.

لدكتور  إمام سوفرايوغو إمكانات وصمة عار املؤسفة أن رى األستاذ اي
العديد من احملاضرين الذين يتحدثون العربية وكذلك اخلرجيني من مدرسة داخلية 

، وتشددت  هذا سيمكنه من تطوير برنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية
بيق تقدمي.تطبيق هذا الربامج حيتاج جهاد القوة النه ضئيف أدواة لتعليم.يف تط

تطوير برنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية موجود كثرية املشكلة مثال ناقص 
 املدرسات هذا الربامج و ناقص املالية.
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مهم جدا لتساعد  ولذلك ترى الباحثة أن معهد "سونان أنبيل العاىل"
 الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية وهي:

 تعليم اللغة حيتاج بيئة اللغة (1

عهد سونان أمبيل العلي معظم لتأكيد اللغة العربية جبامعة أنشطة مب (2
 موالنا مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

معهد تكوين خترج جبامعة موالنا مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية  (3
  العلماء املهين العامل والعامل املهين العلماء ماالنج

 

  هيئة تحفيظ القرأن الكريم .ت

 ة المؤسسةسير  .1

 هيئة حتفيظ القرأن : اسم املؤسسة (1

مسجد أولول  20033ماالنج  01طريق غاجايانا رقم : عنوان املؤسسة (2
 الباب يف طبقة األوىل جبامعة موالنل مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 هيئة حتفيظ القرأن مركز جامعة موالنل مالك  مديرل : مدير املؤسسة (3

 اإلسالمية احلكومية ماالنجإبراهيم 

 تاريخ المؤسسة .2

هي وحدة مرسخة أكادميية جبامعة موالنل مالك   هيئة حتفيظ القرأن الكرمي
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج مأسس مبديرل اجلامعة كقوة إسرتاجتية يف تقوين 

ن يف بيئة انسان عاملّي قرايّن وإحدى قاوعدة األوىل يف توجدي احّتاد العلم والدي
 جامعة موالنل مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
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تسم جبمعية القراء واحلفاظ   األوىل، هيئة حتفيظ القرأن الكرمي
(JQH بدات هذه اجلمعية عندما أستاذ مشسل العلوم و أستاذة إمساة الدنية بدا،)

جبامعة موالنل  اظأنشطة اإلستماع ببعد الطالب لتحفيظ القرأن. مجعية القراء واحلف
.مبراجع إىل  3100مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج مطالع يف سنة 

العمل الفاضل جلامعة موالنل مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج اليت عن 
رمضان  8 /م 3100نوفمبري  32تصيغ إنسان أولول الباب يف يوم اجلمعة 

تتوجه إىل تطوير تعليم القران يف جمال حفيظ ه.موافق لتكوين اهليئة اليت  0333
 .القرأن

 هذه اجلمعية مفتتح باحلجاة فائقة املاجستري بلسم مجعية القراء واحلفاظ

نوفمبري  30جبامعة موالنل مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف تاريخ 
 E III/Kp.11.1136812113 :سالة مقررة بنمرةه، ر  0332رمضان 01  /م 3113

 0م حتت إشراف هيئة حبث القران والعلوم.ُث يف تاريخ  3112أبريل  0يف تاريخ 
مالك  سونان أمبيل العاىل جبامعة موالنام تتدرك حتت معهد  3111نوفمبري 

إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج برسالة مقررة بنمرة 
:UN.13.Ma’had/KP.11.1.1812117   01يخ بثبت ناعب املدير الثالث.يف تار 

م حتّول مجعية الفراء و احلافط بسم هيئة  3110سفتمرب  30/ه 0321رمضان 
التحفظ القران حتت إشراف جامعة موالنل مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

سبتمبري  1يف تاريخ  Un.3/Kp.17.5155112119ماالنج برسالة مقررة بنمرة :
3110. 
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 الرؤية والرسالة المؤسسة .3

   الرؤية

 ود اجلامعة القرانية يف جامعي اجملال مبزية العلمية والدينية واألدبيةوج

 الرسالة

 تقوين اهل القران لفظا ومعنا وعمال وتكلما  .1

 بناء التشجيع األكادميي القراين يف اجلامعة .2

 األهداف .4

املعهد سونان أمبيل العلي جبامعة موالنا مالك إبراهيم   هيئة حتفيظ القرأن
 ة احلكومية ماالنج وهي:اإلسالمي

تكوين الطالب شخصية عالية ووسع القران ويستطعون أن يغريون قوائم القران  .1
 يف اجملتمع

تربية حفاظ وإحباء القران العامل وإستقامة واملسؤولية إمل حفظ القران وفهمه  .2
 وعمالية مضمون القران.

يف قوله تعاىل يف كتاب  مساعدة برنامج اجلامعة يف تكوين الطالب ترى الباحثة .3
)سورة   نًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكمأ تَ عأِقُلونَ ُه قُ رأءَ  ِإنَّآ أَن أزَلأنَ  : 0  /الكرمي سورة اليوسف

 ( .0  /اليوسف

نًا باللغة العربية كي يستطيع اإلنسان لفهم من تلك سورة أنرل اهلل قُ رأءَ  
إحدى الربنامج للطالب  القران. فلذلك يبىن األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو
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تسمى  هبيئة حتفيظ القرأن ، باإلضافة ليس إىل تطبع حفاظ القران فهذا الربنامج 
 . لكي الطالب سهلة يف تعليم اللغة العربية هبذف ملساعدة احلفاظ عن ترمجة القران

لسهلة   فكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو "يوجد هيئة حتفيظ القرأن
ربية ألن لديهم  كثرية املفردات وبدراسة اللغة العربية تساعدهم لفهم تعليم اللغة الع

 املضمون من القران.

هلا أمهية شديدة لقوة الرنامج  ولذلك ترى الباحثة أن هيئة حتفيظ القرأن
تسهيل حقاط القران يف تعليم اللغة العربية ( 1) اخلاص لتعليم اللغة العربية هي:

التعليم يساعد حفاظ القران ففهم مضمونه ( 3)، ،ألن كل حفظ مفردات كثرية
 ألن لغة القران اللغة العربية.
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 الفصل الخامس
 االقتراحات و البحث نتائج ملخص
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 الفصل الخامس

 االقتراحات و البحث نتائج ملخص

  يف الباحثة الرابع, تستنتج الفصل يف سبق ذكرها اليت البحث نتائج على اعتمادا

الدكتور  االقرتاحات تتعلق فكرة األستا و البحث نتائج الفصل ملخص هذا
 عن تعليم الغة العربية كمايلى: إمام سوفرايوغو

   

 البحث نتائج ملخصأ. 

 فكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن تعليم الغة العربية جبامعة اإلسالمية . 5

 

 فكرته عن التربية اإلسالمية (أ

 ذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن الرتبية اإلسالمية وهي:  فكرة األستا

ةالرتبية اٌسالمية البد أن ترجع إال مبصدر القران واحلديث زالكتاب الرتاث وغري  (1
 ذلك.

الرتبية اٌسالمية البد أن تكون السبان اودة اإلسالم لديهم إخلق الكرمية و وسع  (2
 العلم

 العلوم األخرى كي أن تكون كاملالرتبية اٌسالمية البد أن تّتحد ب (3

الرتبية اٌسالمية البد أن تكون اإلقتريحة يف تطوير احلضارة والثقفة اإلسالمية  (4
 لتعليم الدين الدقيق.

  فكرته عن تطوير العلوم بجامعة (ب

 إلنتاج عامل العلماء وعلماء العامل (1
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ماالنج تّتحد بالقران العلمية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اٌسالمية احلكومية  (2
 واحلديث دائما.

 فكرته عن تعليم اللغة العربية (ب

 أن تكون اللغة العربية وسيلة لفهم القران واحلديث وكتاب اللغة العربية (1

 أن تكون اللغة العربية الة لتسهيل تعليمي الدين اإلسالمي (2

 رة األسالميأن تكون اللغة العربية مميزة جامعة اإلسالمية ومكان احلضا (3

 أن تكون اللغة العربية لغة القران الذي يفهم يف كل مسلم (4

أن تكون اللغة العربية أن تستخدام اللغة العربية سهما مهم لطالب يف إقبايل  (5
 املشكلة احلديث.

 

 بجامعة  تطبيق فكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو عن تعليم اللغة العربية .2

 اإلسالمية الحكومية ماالنج  موالنا مالك إبراهيم

 البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية (أ

 جبامعة  عن تعليم اللغة العربية تطبيق فكرة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو

 يوخلص كما ليلي:  موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

 الدكتور إمام سوفرايوغووجود نية وتشجيع و االستقامة واإلخالص من األستاذ  (1

 وجود ئعانة من جامعي موظف يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية (2

جهاد األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو يف الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية  (3
 حىت جيهز إىل مجيع البالد لنيل منهج الربنامج اخلاص لتعليم اللغة العربية تاما.

 ميع موظفتعاون جب (4

 يف مالحظة األستاذ الدكتور إمام سوفرايوغو مباشرة (5
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 معهد "سونان أنبيل العالى" (ب

 تعليم اللغة حيتاج بيئة اللغة .1

أنشطة مبعهد سونان أمبيل العلي معظم لتأكيد اللغة العربية جبامعة موالنا مالك  .2
 إبرهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

العلماء  امعة موالنا مالك إبرهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجمعهد تكوين خترج جب .3
  املهين العامل والعامل املهين العلماء

 

 هيئة تحفيظ القرأن الكريم  (ج

هلا أمهية شديدة لقوة الرنامج اخلاص  ولذلك ترى الباحثة أن هيئة حتفيظ القرأن
 لتعليم اللغة العربية هي:

 اللغة العربية ،ألن كل حفظ مفردات كثريةتسهيل حقاط القران يف تعليم  (1

 التعليم يساعد حفاظ القران ففهم مضمونه ألن لغة القران اللغة العربية (2

 

 االقتراحات .ب

التايل الباحثة تعطى االقرتحة الذي يستطيع أن يساعد تطوير عن تعليم لتطوير .
سة و نية القوة اللغة العربية يف مؤسسة اإلسالمية خصاة جامعة اإلسالمية حبما

جلهاد يف تطوير تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية األخرى ويكون معريفة لكل 
لرتبوية.الباحثة تعريف عن كثرية السّيئة يف هذا البحث يف املدرسات و املؤسسة ا

 املشتقبله يستطيع مكتمل األخر.
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Instrument Penenlitian Wawancara Dalam Pengumpulan Data : 

1. A.   Bagaimanakah perjalanan Pengembangan Bahasa Arab Yang 

Dilakukan Oleh Prof.Dr .Imam Suprayogo di Universitas Islam 

Maulana Malik Ibrahim Malang ? 

B. Mengapa Prof.Dr .Imam Suprayogo Harus Dilaksanakan  

Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Malang 

Prof.Dr .Imam Suprayogo? 

C. Apa kelebihan pembelajaran bahasa Arab menurut Prof.Dr 

.Imam Suprayogo? 

D. Apakah tujuan dan manfaat diadakannya pembelajaran bahasa 

Arab di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang 

menurut Prof.Dr .Imam Suprayogo? 

E. Bagaimanalah pengaruh yang dimiliki pembelajaran bahasa 

Arab di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang 

menurut Prof.Dr .Imam Suprayogo? 

F. Hasil apakah yang ingin dicapai oleh Prof.Dr .Imam 

Suprayogo dengan adanya pembelajaran bahasa Arab di 

Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang? 

2. A.  Apakah rencana strategis yang dilakukan oleh Prof.Dr .Imam 

Suprayogo dalam menerapkan program pembelajaran bahasa Arab 

di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Malang? 

B. Bagaimanakah langkah awal yang dilakukan Prof.Dr .Imam 

Suprayogo dalam menerapkan program pembelajaran bahasa 

Arab di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang 

Malang? 

C.  Apakah usaha-usaha yang dilakukan imam suprayogo dalam 

melaksanakan penerapan pembelajara bahasa arab  di 

Universitas Islam Negeri Maulana Malang? 

D. Komponen apasajakah yang dilibatkan Prof.Dr .Imam 

Suprayogo dalam penerapkan pembelajaran bahasa Arab di 

Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang? 
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E. Apa kendala yang dirasakan oleh Prof.Dr .Imam Suprayogo 

dalam penerapan pembelajaran bahasa Arab di Universitas 

Islam Maulana Malik Ibrahim Malang? 

F. Bagimana langkah Prof.Dr .Imam Suprayogo dalam 

menghadapi kendala saat melaksanakan penerapan 

pembelajaran bahasa Arab di Universitas Islam Maulana Malik 

Ibrahim Malang? 

G. Mengapa Program pembelajaran bahasa Arab di Universitas 

Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang dilakukan oleh 

Prof.Dr .Imam Suprayogo dapat berjalan dengan baik hingga 

saat ini? 

H. Bagaimana hasil output program pembelajaran bahasa Arab 

yang diinginkan oleh Prof.Dr .Imam Suprayogo? 

I. Kontribusi apakah yang dapat dilakukan oleh sivitas 

akademika dalam menjaga program pembelajaran bahasa Arab 

di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malan 
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كيلومقابلة مع استاذ كم  

 مقابلة مع استاذ سوتامان
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 م سوفرايوغوامقابلة مع األستاذ الدكتور إم

 حمزاوي مقابلة مع كياهىي 
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 يوغوسوفرا كتابة من األستاذ الدكتور إمام  
 سوفرايوغو
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 سوفرايوغو ارة العلم  األستاذ الدكتور إمام الشج
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 انشطة الطالب برنامج الخاص لتعليم اللغة العربية
 

 

 

 

 

 المدرسات اللرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية انشطة
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 وضع تعليم اللغة العربية ببرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية
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 كاسب العام في برنامج تعليم اللغة العربية  مدرسة اإلسالمية الحكومية فيكالوغان
 

 

 يرانشطة المدرسة في المعهد العلية اإلسالمية الحكومية جيمب          
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 اإلختبار الطالب ببرتامج تعليم اللغة العربية                     

 

 الطريقة التميز دراسة                              
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 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج            

 

 

 موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج حافظ المعهد الجامعي بجامعة
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 صورة المعهد الجامعي لطلب
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 ةصورة المعهد الجامعي لطلب

 

 

 

 

 

 

 

 هيئة تحفيظ القرأن الكريم
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 صباح اللغة تعليم اللغة العربية
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 الذاتية السيرة

 
 : كرتيكا هودى يانا    االسم

 م 0003يناير  02: المفونج,  مكان و تاريخ امليالد 

 :نيبونج المفونج الشرقية     العنوان

 120122302020:  رقم اجلول 

 kartikahudayana@gmail.com:  الربيد اإللكرتوين 

 :  املؤهالت العلمية

 العام االسم المدرسة
 3112 نيبونج المفونج الشرقية   0   املدرسة اإلبتدائية احلكومية

ميرتى  0املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
(Metro) 

3110 

 3103 (Metroميرتى ) 0املدرسة الثنوية اإلسالمية احلكومية 
جامعة موالنا مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية ماالنج  

 لتعليم قسم التعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية وا
3102 
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