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احلمدربال  دلُتوالصالةوالسالم  ىأشرفاألآبي ءوادلرس ُتو  ى له

 : وصحبهأمج ُت،أم ب د

 داآتهتكت بةهذاالبحثاجل م يوالمي ن دت مهدونمس  دةاآلخر،لذلك
 :  دمالب حثةش راكثَتا ىل

ج م ةم الآ م لك فضي ةاألست ذالدكت رم جي ره رج ،مدير .1
. براهيماإلسالميةاحل  ميةم الآج

  ميدك يةالدراس تال  ي حبرالدين، الدكت رذاألست  فضي ة .2

 .ج م ةم الآ م لك براهيماإلسالميةاحل  ميةم الآج

  سم   يمال غةال ربية ولداآ ورك دي    ،رئيس فضي ةالدكت ر .3

ج م ةم الآ م لك براهيماإلسالمية ك يةالدراس تال  ي 
 .احل  ميةم الآج

الذيأف دت ،ادلشرفاألول  بداحلميدزلمد الدكت ر فضي ة .4
الب حثة  مي و م ي و  جيهخط اهت يفكلمراحل  دادهذا

البحثاجل م يم ذبدايةف رةالب حثةحىتاإلآته ءم ه،ف همن
 .هللاخَتاجل اءومنالب حثة ظيمالش روالت دير

،ادلشرفالث ين،فح  ي ج لس ين نشهداءفضي ةالدكت ر .5
ش راو  ديراف د دمل ب حثةكلال  نوالتشجيعط الفًتة

ةهذاالبحثأكربش  دادهذاالبحثو  جيهه،وك نلتفض همب  ق
األثريفآفسالب حثةف همٍتخ لصالش روالت ديرومنهللا

 . ظيمالث ابواجل اء



 د
 

مجيعاألس  يذواألست ذاتيف سم   يمال غةال ربيةك ية .6
ج م ةم الآ م لك براهيماإلسالميةاحل  مية الدراس تال  ي 

 من  دم ا م    ى والت دير الش ر كل الب حثة من ف هم .م الآج

 . اجل اء خَت  ٌت هللا وج اهم  والتشجيع وادل  رف ال   م

فضي ةاألست ذه شم مس ىالست دادا  ى أخيذال  تل ب حثة .7
ف همنهللاخَتاجل اءومنالب حثة.يفخالل م يةهذاالبحث

 . ظيمالش روالت دير
 مجيعأصد  ئييف سم   يمال غةال ربيةك يةالدراس تال  ي  .8

. ج م ةم الآ م لك براهيماإلسالميةاحل  ميةم الآج

وأخَتا، أكدتالب حثةبأنهذاالبحثاجل م يالخت  مناألخط ءوال  ص ن
 ّم منأس ليبال ت بةو م منمضم هن ،فًتج منال راءأني دم ال ب حثة   ي  ت

.و سىأني  نهذاالبحثاجل م يال  فعل ب حثةوجلميعال راءاألحب ء.وا ًتاح ت
 . مُتب رّبال  دلُت
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أ ربأنهذاالرس لةاليتحضرهت لت فَتشرطل حص ل  ىدرجةادل جستَتيف
   يمال غةال ربيةك يةالدراس تال  ي جب م ةم الآ م لك براهيماإلسالمية سم

 :احل  ميةم الآجحتت   ان
 اجلهود الرتبوية لألستاذ هاشم إمسعى معلم يف مؤسسات تعليم اللغة العربية "

(LPBA) بادلسجد األكرب سونان أمبيل بسورابايا جاوى الشرقية"  

و ذاادا ى.حضرهت وكتبته ب فسيوم زورهت من بداعغَتيأو أليفاآلخر
أحداست ب الأهن من أليفهو بُتأهن ف الليستمنحبثيفأآ أحتملادلسؤولية  ى
ذلك،ولن   نادلسؤولية  ىادلشرفأو  ىك يةالدراس تال  ي ج م ةم الآ 

.م لك براهيماإلسالميةاحل  ميةم الآج
 .هذا،وحررتهذااإل رارب  ء  ىرغبيتاخل صةوالجيربينأحد  ىذلك
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مستخلص البحث 
(LPBA)اجله دالًتب يةلؤلست ذه شم مس ىم  ميفمؤسس ت   يمال غةال ربيةم،2015،زكيةالف خرة

رس لةادل جستَت، سم   يمال غةال ربية،ك ية.ب دلسجداألكربس آ نأمبيلبس راب ي ج وىالشر ية
 بدزلمد.د:ادلشرفاألول.ج م ةم الآ م لك براهيماإلسالميةاحل  ميةمب الآج،الدرس تال  ي 

.شهداء.د:،وادلشرفالث يناحلميد
 اجلهود الرتبوية، األستاذ هاشم إمسعى: الكلمات األساسية

 ط يرالت  يمخ صةيف   يمال غةال ربيةبأف  رال  م ءيفالًتبيةمي نأني ظر ىلظه رادلدخل
والطري ةواالسًتا يجي توادل ادوال س ئلالت  يميةاليتصدرتمنخاللالبح ثال ظريةاليتال  الأن

.و س همف رةاألشخ صمس مهة ديدةيف  ملالت  يمخ صةيف   يمال غةال ربية. ستخدمويستمرازده ره 
كثَتمن.أم آتيجةمن  كالف رةهيالطري ةأواألس ليبأوال س ئلالت  يميةادلستخدمةيف م يةالت  يم

ال س ئلالت  يميةاليتيستخدمه ادل  ميف م يةالت  يمه ال ت بالت  يمي،كت بال  ا دال غةال ربيةأو
ب سيطةاألف  روزل ولتهلت ميةال غةال ربية،س هماألست ذه شم مس ىبأف  رايفش لال ت بة.اآلخرين

.ال تبال  ا داليتشرحه حيتب ضم ه  دآشرتيفالدولاجمل ورةب إلآدوآسيةكمثلم لي ي 
كيفجه داألست ذه شم مس ىيف  مية   يمال غةال ربية؟،(1):ومش التهذاالبحثهي

:أم أهدافهذاالبحثهيال صفوال شف.كيفف رةاألست ذه شم مس ىيف   يمال غةال ربية؟(2)
ف رةاألست ذه شم مس ىيف   يمال غة(2)جه داألست ذه شم مس ىيف  مية   يمال غةال ربية،و(1)

 .ال ربية
 ت ّ نمص درالبي آ تمن.وم هجهذاالبحثمنآ عالبحثال صفيالتح ي يمبدخلال يفي

مص درالبي آ تاألس سيةوهي أخذهذاالبي آ تمب شرةمنادل  ب ةمعاألست ذه شم مس ىأوط لبه ن
ف ر هيف   يمال غةال ربيةومص درالبي آ تالث آ يةوهي أخذمنال ث ئقوهيمنال تبلدىاألست ذ

ادل  ب ةوال ث ئ يةوالتث يثيبأس  بحت يلالبي آ ت،وهي:أم األدواتادلستخدمةهبذاالبحثهي.ه شم مس ى
.ختفيضالبي آ توجتهي البي آ توخالصةالبي آ تالتح ي ية

أنجه داألست ذه شم مس ىيف  مية(1:) تخ صفيم يأيتوأم آت ئجهذاالبحثفيم نأن
.كت بةوبًتمجةوبشرحب ضال تب  ا دال غةال ربيةادل ج دة   يمال غةال ربيةهيبش لي طيادلس مهةب

يس  دالطالبيف   يمم دةال  ا دبطري ةاستخدامالشرحب ل غةاإلآدوآيسيةك غةاألمأولغةاألوىلو
(LPBA)وكذلكي ّ ماألست ذه شم مس ىادل دة  ا دال غةال ربيةيفمؤسس ت   يمال غةال ربية.لطالب

أم ف رةاألست ذه شم(2)ب دلسجداألكربس آ نأمبيلس راب ي وم دة خريفبيتهب ستخدامالطري ةادل  سبة،
ي رضدائم يفب ضكتبهاحلجةيف أليفهذاال ت بوهيل يادل دة: مس ىيف   يمال غةال ربيةهي

وكذلكمرا   هيف.يَأهتَأمُّمبش التادل جه تلديطالبيف   يم  ا دال غةال ربية. سهياليففهمه دت م ً
 .ادل ادالدراسيوالطري ةالت  يميةادلستخدمةيفأث  ءم ّص ةادل دة م يةالت  يمب ج داهتم ميف
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ABSTRACT 

 
Zakiyatul Fakhiroh, 2015. Educational Efforts of Ustadz Hasyim Ismu’i Lecturer at the 

Great Mosque of Sunan Ampel Surabaya East Java. Thesis. Arabic Education 

Department. Graduate Program. Maulana Malik Ibrahim the State Islamic 

University of Malang. Advisors: 1) Dr. M. Abdul Hamid, 2) Dr. Syuhadak. 

 

Keywords: Educational Effort, Ustadz Hasyim Ismu’i 

 

Development of learning especially in learning Arabic based education experts 

thought we can see with the approaches, methods, strategies, materials, and instructional 

media that emerge from the scientific research that is always growing rapidly. So many 

contributions from thought leaders in education, especially in learning the Arabic 

language. The ideas it may take the form of methods, strategies and media used in the 

learning process. The media are widely used in his special learning in learning Arabic is a 

book, a grammar book or other. Through thought and effort to develop Arabic, Ustadz 

Hasyim ismu'i contributed in the form writing and explain the grammar books that most 

of these books have been published in several neighboring countries such as the State 

Malaysia. 

 

The research problems in this research are: (1) how are the effort done Ustadz 

Hashim Ismu'i in the development of learning Arabic?, (2) how are Ustadz Hashim Ismu'i 

thought in Arabic learning?. The purpose of this study was to describe and disclose about: 

(1) the effort done Ustadz Hashim Ismu'i in the development of Arabic learning, (2) 

thought of Ustadz Hashim Ismu'i in Arabic learning. 

 
The research methodology in this study included descriptive analysis with a 

qualitative approach. The data source consists of a main data source is taken from 

interviews with Ustadz Hasyim Ismu'i or his students about his ideas in Arabic learning, 

and the second data source is taken from documentation in the form of books Ustadz 

Hasyim Ismu'i. The instruments used were: interviews, documentation, and triangulation 

with the form of data analysis in the form of data reduction, data presentation, and 

conclusion of the data. 

 

Results of this study are: (1) that the effort done by Ustadz Hashim Ismu'i in the 

development of learning Arabic is to contribute to the writing, translating, and explaining 

grammar several books in Arabic, he helped students in learning the material grammar 

using a description with the Indonesian language as the mother tongue of students, as well 

as teaching material in the Arabic language grammar LPBA Sunan Ampel Surabaya 

Grand Mosque and other materials in his house by using methods that have been adapted. 

(2) As for the thought ustadz Hasyim Ismu'i in learning Arabic is: as described in his 

book the reasons some of the preparation of these books is that teaching material 

contained in the book can be easily understood to the fullest. Seeing the problems that 

arise in students learning Arabic grammar. Likewise Ustadz Hashim Ismu'i attention in 

the learning process by giving more attention to learning materials and learning methods 

are used when delivering learning materials. 
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Zakiyatul Fakhiroh, 2015. Upaya Pendidikan Ustadz Hasyim Ismu’I Dosen di LPBA 

Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur. Tesis. Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Program Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. M. Abdul Hamid, 2) Dr. Syuhadak. 
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Pengembangan pembelajaran khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab 

berdasarkan pemikiran para pakar pendidikan bisa kita lihat dengan adanya pendekatan, 

metode, strategi, materi, dan media pembelajaran yang muncul dari adanya penelitian-

penelitian ilmiah yang selalu berkembang dengan pesat. Begitu banyak sumbangan dari 

pemikiran para tokoh dalam dunia pendidikan khususnya dalam pembelajaran bahasa 

arab. Hasil pemikiran itu bisa berbentuk metode, strategi dan juga media yang digunakan 

dalam proses pembelajaran. Media yang banyak digunakan dalam pembelajaran khusus 

nya dalam pembelajaran bahasa arab adalah buku, baik buku qawaid atau yang lainnya. 

Melalui pemikiran dan usahanya untuk mengembangkan bahasa arab, ustadz hasyim 

ismu’i memberikan kontribusi yaitu menulis serta mensyarah buku-buku qawaid yang 

sebagian dari buku-buku tersebut sudah terbit dibeberapa Negara tetangga seperti Negara 

Malaysia. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) bagaimana usaha yang 

dilakukan ustadz Hasyim Ismu’i dalam meningkatkan pembelajaran bahasa Arab?, (2) 

bagaimana pemikiran ustadz Hasyim Ismu’i dalam pembelajaran bahasa Arab?. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan tentang: (1) 

usaha  yang dilakukan ustadz Hasyim Ismu’i dalam meningkatkan pembelajaran bahasa 

Arab, (2) pemikiran ustadz Hasyim Ismu’i dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Metododologi penelitian dalam penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 

analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari sumber data pokok yaitu 

diambil dari wawancara langsung dengan ustadz Hasyim Ismu’i atau mahasiswa beliau 

tentang pemikiran beliau dalam pembelajaran bahasa Arab, dan sumber data kedua yaitu 

diambil dari dokumentasi berupa buku-buku ustadz Hasyim Ismu’i. Adapun instrumen 

yang digunakan adalah: wawancara, dokumentasi, dan triangulasi dengan bentuk analisis 

data berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) bahwa usaha yang dilakukan oleh ustadz Hasyim 

Ismu’i dalam pengembangan pembelajaran bahasa Arab adalah dengan memberikan 

kontribusi berupa penulisan, menerjemah, dan mensyarah beberapa buku qowaid bahasa 

Arab, membantu mahasiswa-mahasiswa beliau dalam pembelajaran materi qowaid 

dengan menggunakan metode berupa penjelasan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

ibu mahasiswa, dan juga mengajar materi qowaid bahasa Arab di LPBA Masjid Agung 

Sunan Ampel Surabaya dan materi lain di rumah beliau dengan menggunakan metode 

yang sudah disesuaikan. (2) adapun pemikiran ustadz Hasyim Ismu’i dalam pembelajaran 

bahasa Arab adalah: sebagaimana dijelaskan dalam beberapa buku beliau alasan dari 

penyusunan buku-buku tersebut yaitu supaya materi ajar yang terdapat dalam buku dapat 

dengan mudah dipahami secara maksimal. Melihat permasalahan-permasalahan yang 

muncul pada siswa dalam pembelajaran qowaid bahasa Arab. Begitu juga perhatian 

ustadz Hasyim Ismu’i dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian lebih 

pada materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan ketika 

menyampaikan materi pembelajaran.    
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 

 مقّدمة -أ 
من الناحية التارخيية، يعود االىتمام بتعليم اللغة العربية إىل القرن السابع 

عشر ادليالدى، وذلك حينما دخلت اللغة العربية إىل جامعة كمربدج، ويف ذلك 
 وجعلت اللغة .الوقت كانت الناحية الدينية واإلقتصادية مها اذلدفان األوالن

ففي . وأكثر الناس يستخدمون اللغة العربية. العربية إحدى لغات العامل العظيمة
العصور الوسطى أثر العلماء العرب على الفكر الغريب تأثَتاً عظيًما، وذلك 

 .بتفسَت الفكر اليوناىن، ونقل أفكار اإلسالم والتزويد هبا
ال خيتلف تطوير التعليم خاصة يف تعليم اللغة العربية بأفكار العلماء يف 

ديكن أن ينظر إىل ظهور ادلدخل والطريقة واالسًتاتيجيات وادلواد . الًتبية
والوسائل التعليمية اليت صدرت من خالل البحوث النظرية اليت ال تزال أن 

 مسعية شفوية اليتسبيل ادلثال، ظهور طريقة على . تستخدم ويستمر ازدىارىا
ورفضت الطريقة . قبلها تقريبانصف قرن يف  الطريقة ادلباشرة ظهرت  إىلتقًتض

                                                           

: ، ط(من النظرية إىل التطبيق)ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب  فتحي على يونس وزلمد عبد الرؤوف الشيخ، 
. 14:  م، ص2003مكتبة وىبة، :، القاىرة1

 16:  نفس ادلرجع، ص2
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مثال   ىذا.الًتمجةوقواعد  الطريقة، وىي الكالسيكيةالسمعية الشفوية الطريقة  
 .صغَت لتطوير التعليم، وخاصة يف طريقة تعلم اللغة العربية

وينبغي لنا . اللغة تتكون من عناصر اللغة الثالث وادلهارات اللغوية األربع
ليحقق . أن نسيطر على ىذا ادلكون عند نتعلم اللغة خاصة اللغة العربية

األىداف ادلرجوة يف ىذه الكفاءة اللغوية ال بد لألستاذ أن يعطي أفكاره يف 
 .شكل طريقة التعليم ووسائل التعليم وادلواد التعليمية

تساىم فكرة األشخاص مسامهة عديدة يف عامل التعليم خاصة يف تعليم 
ديكن أن يكون نتيجة من تلك الفكرة ىي الطريقة أو األساليب أو . اللغة العربية

كثَت من الوسائل التعليمية اليت . الوسائل التعليمية ادلستخدمة يف عملية التعليم
يستخدمها ادلعلم يف عملية التعليم ىو الكتاب التعليمي، كتاب القواعد اللغة 

بوسيطة األفكار وزلاولتو لتطوير اللغة العربية، ساىم األستاذ . العربية أو اآلخرين
ىاشم إمسعى بأفكاره يف شكل الكتب القواعد اليت شرحها حيت بعض منها قد 

 .نشرت يف الدول اجملاورة باإلندونسية كمثل ماليزيا
 يف مؤسسات تعليم اللغة يناضرادلح  أحد منىو إمسعى ىاشماألستاذ 

، من خالل أفكاره .أمبيل سورابايان انوسبادلسجد األكرب   (LPBA )العربية
ليجعلو أسهل  قواعد اللغة العربيةترمجة وشرح كتب ب  إمسعىىاشميقوم األستاذ 

 تشريح نظام عمريطي، ترمجة متّممة:  كتاب النحو الكتبتلكومن  .للتعلم
 وصف أمثلة تصريفية، جدول الصرف، صرف يف شىت األوزن ،األجرومية

 .وغَتىا

                                                           
3
 H. Douglas Brown, Prinsip Pembelajaran Dan Pengajaran Bahasa, edisi kelima, hlm: 
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ومن مؤلفاتو ىي كتاب جدول النحو وجدول الصرف وجدول احلروف 
والعدد مع ادلعدود و صرف يف شىّت األوزان واألوزان مجع التكسَت و أمساء اجملّرد 

وادلزيد و أمساء ادلذكر وادلؤّنث و أمساء ادلفرد وادلثٍّت واجلمع و ترمجة األشعار يف 
و األفعال ادلضّعف والتصغَت و الدروس اإلعرابية و تصريف، وصف " ابن عقيل"

بوسيلة الكتب اليت كتبهم األستاذ ىاشم إمسعى، . األمثلة التصريفية وغَتىا
ألجل . يعطي مسامهة كثَتا وزبصصو للطالب الذين يتعلمون اللغة العربية

باجلهود األستاذ ىاشم يف الكتابة والًتمجة والشرح الكتب القواعد اللغة العربية 
 .جيعل الطالب ادلستخدم تلك الكتب يشعرون بالسهولة للتعلم

واستنادا على الشرح السابق، وىنا تريد الباحثة أن تبحث البحث عن 
الطاقات اليت بذذلا األستاذ ىاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية، وىي تتعلق 

ولذلك . باجلهود يف تطوير تعليم اللغة العربية واألفكار يف تعليم اللغة العربية
اختارت الباحثة حبثا عن اجلهود الًتبوية لألستاذ ىاشم إمسعى معلم يف 

بادلسجد األكرب سونان أمبيل بسورابايا  (LPBA)مؤسسات تعليم اللغة العربية 
 . جاوى الشرقية

 
 أسئلة البحث -ب 

فسؤال يف ىذا ، بناء على مقّدمة البحث اليت شرحتها الباحثة فيما سبق
 البحث ىو
  كيف جهود األستاذ ىاشم إمسعى يف تنمية تعليم اللغة العربية؟ .1
 كيف فكرة األستاذ ىاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية؟ .2
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 أهداف البحث -ج 
انطالقا من أسئلة البحث السابقة، فهذا البحث يهدف إىل الوصف 

 :والكشف عن
 .جهود األستاذ ىاشم إمسعى يف تنمية تعليم اللغة العربية .1
 .فكرة األستاذ ىاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية .2

 
  فوائد البحث -د 

 :انطالقا من اذلدف ادلذكور، ترجو الباحثة من ىذا البحث ادلنافع اآلتية، منهما
توسيع ادلعلومات عن جهود األستاذ ىاشم إمسعى يف تعليم : نظريا  .1

 .اللغة العربية
ترجو الباحثة أن ىذا البحث يعطي إرشادا يف تعليم اللغة : تطبيقيا  .2

 .العربية
 

 حدود البحث -ه 
 احلدود ادلوضوعية .1

حددت الباحثة موضوع حبثها يف اجلهود الًتبوية لألستاذ ىاشم إمسعى معلم 
بادلسجد األكرب سونان أمبيل  (LPBA)يف مؤسسات تعليم اللغة العربية 

وىي تتعلق باجلهود يف تنمية تعليم اللغة العربية . بسورابايا جاوى الشرقية
 .وأفكاره يف تعليم اللغة العربية
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 احلدود الزمانية .2
وبدأت الباحثة . ربتاج الباحثة إلجياد البيانات وربليل البحث حول شهرين

بالبحث العلمي عن جهود األستاذ ىاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية يف 
 .م2015شهر مارس إىل أبريل سنة 

 

  الدراسات السابقة -و 
فكرة الشيخ بصاري علوي عن تعليم : البحث لسوتامان، عنوان البحث .1

 (دراسة عن طريقة تدريس مهاريت يعٌت مهارة القراءة والكتابة)اللغة العربية 
، يهدف ىذا البحث إىل الصورة عن فكرة الشيخ بصاري علوي (2003)

عن تعليم اللغة العربية عامة، وخاصة عن طريقة تدريس مهاريت القراءة 
فكرة الشيخ بصاري علوي عن أن : أما نتائج ىذا البحث ىو. والكتابة

طريقة تدريس مهاريت القراءة والكتابة مناسبة بطرق تدريس اللغة العربية 
 .السائدة اآلن، ولكن وسائل تدريسها ناقصة، وحيتاج إىل التنويع فيها

كياىي احلاج اإلمام زركشى كونتور : البحث ألمحد زبيدي، عنوان البحث .2
دراسة عن طريقة تدريس مهاريت )وجهوده يف تعليم اللغة العربية  (إندونيسيا)

الوصف والكشف : يهدف ىذا البحث إىل، (2008 )(الكالم والكتابة
خاصة )جهود كياىي احلاج اإلمام زركشى وذباربو يف تعليم اللغة العربية 

ودور وآثار جهود كياىي احلاج  (طريقة تدريس مهارة الكالم ومهارة الكتابة
مهارة الكالم ومهارة )اإلمام زركشى وذباربو يف إجناح تعليم اللغة العربية 

و منهج ىذا البحث ىو . يف ادلعهد العصري كونتور فونوروغو (الكتابة
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ادلنهج الوصفي دبدخل الكيفي ، ألن األشياء ادلدروسة يف شكل الكلمات 
أما نتائج ىذا البحث . والكلمات اليت ينطقها ادلخربون (ادلؤلفات)ادلكتوبة 

يف تدريس مهارة الكالم يستخدم اإلمام زركشى طرقا متنوعة  (1): ىو
الطريقة السمعية الشفوية والطريقة ادلباشرة وطريقة األسئلة واألجوبة وطريقة )

ادلدخل أو النظرية اليت يستخدمها ىي  (2)، (سلسلة األعمال واحلركات
أما ادلادة اليت يقّدمها اإلمام الزركشي يف مهارة الكالم  (3)النظرية الفروع، 

 .مناسبة فقط دلرحلة ادلبتدئية وادلتوّسطُت
ويف تدريس مهارة الكتابة، يسلك اإلمام الزركشي اخلطوات التالية، يؤمر 

إكمال اجلمل خبتيار فعل  (1)الدارسون بإجابة أنواع من التدريبات، 
وضع نص احلوار البسيط،  (3)إجابة أنواع من األسئلة،  (2)مناسب هبا، 

ضبط النص القرائي باحلركات )إكمال النص القرائّي بأشكاذلا ادلناسبة  (4)
كتابة اإلنشاء يف  (6)وصف األشياء أو ادلظاىر اخلاصة،  (5)، (ادلناسبة

 . موضوع ما خيتاره ادلدرس، وغَتىا من اخلطوات
أما أفكاره فيلعب دورا ىاماً يف إجناح تدريس اللغة العربية يف معهد دار 

وىذا الدور يكون يف ادلنهج الدراسي وخطوات التدريس  (1)السالم كونتور، 
وادلادة ادلدروسة وطريقة التدريس بل يف تكوين البيئة اللغوية ادلناسبة لتدريس 

تأثّر اإلمام زركشي كثَتا بفكرة أستاذيو  (2)اللغة العربية واألنشطة ادلساعدة، 
 .الشيخ عمر اذلامشي والدكتور زلمد يونس زطريقة تدريسها للغة العربية

الفكر الًتبوي أصولو : البحث لفوزي أمحد زلمد احلزيب، عنوان البحث .3
الوصف : يهدف ىذا البحث إىل، (2009)وغاياتو عند علماء ادلسلمُت 



7 

 

 
 

ىذا البحث ىو ومنهج . آراء علماء اإلسالم يف الًتبية دلعاجلة الواقع ادلعاصر
أن الًتبية من أىم  (1): أما نتائج ىذا البحث ىو. ادلنهج الوصفي التحليلي

ادلوضوعات اليت عنيب هبا األمم يف ادلاضي واحلاضر، وتنبثق أمهيتها من أن 
 }أول عملية تربوية تعليمية هلل تعاىل ىو الذي تكفل هبا، فقال عز وجل 

َوَعلََّم آَدَم األمْسَاَء ُكلََّها ُُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فَ َقاَل أَْنِبُئوِن بَِأمْسَاِء َىُؤالِء 
إن ىدف الًتبية اإلسالمية ربقيق العبودية الكاملة  (2)، {ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقُتَ 

هلل تعاىل وتقواه والتفقو يف دينو وااللتزام باألخالق الكردية فهي تبٍت اإلنسان 
أن للعلماء ادلسلمُت وغَتىم جهود  (3)بناًء كامالً من مجيع النواحي، 

واضحة يف الًتبية ينبغي التعمق يف دراستها لالستفادة منها يف زبطيط الًتبية 
أن معرفة اذلدف أمر أساسي لكل عمل،  (4)ووضع مناىجها يف عصرنا، 

 . بشرط أن يكون واضحاً مقبواًل، فحينئٍذ ذبٌت الثمار من ىذا العمل
فكرة احلبيب حسن بن أمحد باىارون : ألرديينيت، عنوان البحثالبحث  .4

: ، يهدف ىذا البحث إىل(2013)بانقيل يف تعليم مهارات اللغة العربية 
الوصف والكشف عن خصائص فكرة احلبيب حسن بن أمحد باىارون 

ىذا البحث ىو ادلنهج ومنهج . بانقيل يف تعليم مهارة الكالم ومهارة الكتابة
إن ربقيق النجاح  (1): أما نتائج ىذا البحث ىو. الوصفي دبدخل الكيفي

حسن بن أمحد باىارون بانقيل يف تعليم مهارات اللغة العربية عند احلبيب 
بالبيئة اللغوية جيعل األسلوب مباشرة لطالب، واستطاع . ىي يف البيئة اللغوية

وتركيز احلبيب حسن بن أمحد  (2)كل الطالب ليطبق حسب قدرتو، 
باىارون أيضا عن تعليم مهارة الكتابة وأّلف احلبيب حسن بن أمحد باىارون 
                                                           

 31:  سورة البقرة 
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 41)الكتاب احملاورة احلديثة، رلموعات عصرية، الدرس التمهيدي النحو 
وكان . ، كلمات األمساء اليومية، كلمات األفعال اليومية(قواعد النحو

الكتاب مناسبا باإلندونيسي، لتيسر ادلتعلم اإلندونيسي يف تعليم اللغة العربية 
 .مع مراعاة الثقافة اإلندونيسية

ويف ىذا البحث ستقدم الباحثة البحث عن جهود األستاذ ىاشم إمسعى 
يف ىذا البحث تريد الباحثة أن تصف ما تتعلق بطاقات . يف تعليم اللغة العربية

ومن اجلهود يف ىذا البحث ىي . األستاذ ىاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية
ومدخل ادلستخدم يف كتابة ىذا البحث ىو . ادلؤلّفات واألفكار وأنشطاتو

ومصادر البيانات يف ىذا البحث ىي . ادلدخل الكيفي دبنهج الوصفي التحليلي
مصادر البيانات األساسية وىي األستاذ ىاشم إمسعى ومصادر البيانات الثانوية 

أسلوب مجع البيانات ادلستخدمة هبذا البحث ىي ادلقابلة . وىي من الوثائق
والوثائقية والتثليثي بأسلوب ربليلها اليت تتكون من زبفيض البيانات وذبهيز 

 . البيانات وخالصة البيانات التحقيقية

 
 حتديد املصطلحات -ز 

 :تسهيال لفهم ادلوضوع فتستخدم الباحثة ربديد ادلصطلحات كما يلي
 : جهود .1

وتقصد الباحثة هبذه الكلمة يف ىذا البحث الطاقات اليت بذذلا األستاذ 
 .ىاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية

 .عملية نقل ادلعلومات من ادلدرس إىل التالميذ: تعليم .2
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أحد من األساتيذ يف مؤسسة تعليم اللغة العربية : األستاذ ىاشم إمسعى .3
(LPBA) سونان أمبيل. 
كل الطاقات اليت بذذلا : جهود األستاذ ىاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية .4

األستاذ ىاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية وىي عن جهود األستاذ ىاشم 
 .إمسعى يف تنمية اللغة العربية وفكرتو يف تعليم اللغة العربية
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 

 تعليم اللغة العربية: املبحث األّول

 أمهية تعليم اللغة العربية -أ 
-  فقط–منذ القرن السابع ادليالدى وجدت رغبة يف تعليم العربية، ليس 

من جانب العرب، بل أيضاً من جانب غَت العرب الذين يعتقدون يف الدين 
وعلى ىذا، كان الدين اإلسالمي ىو العامل األكثر أعلية والذي دفع . اجلديد

كثَتاً من الناس  إىل تعلم العربية، وما يزال يدفع كثَتاً منهم إىل ذلك لينهجوا 
لقد كانت ىناك رغبة ملحة لقراءة القرآن الكرًن، ودلعرفة الًتاث . هنج من سبقهم

كانت اجلزيرة  (القرن السابع ادليالدى)اإلسالمي، والصالة، ويف ذلك الوقت 
العربية أيضاً مركز النشاط الديٍت الذي جذب كثَتاً من األجانب والدارسُت إىل 

وعلى أية حال، فإنو توجد اآلن عدة أسباب حقيقية وراء ازدياد . ىذه ادلنطقة
ىذه األسباب ؽلكن أن تكون . الصالت بُت ادلنطقة العربية والعامل اخلارجى

اقتصادية، أو سياسية أو ثقافية، أو دينية أو اجتماعية، ومن ىنا صارت دراسة 
 .اللغة العربية واجبا لكل فرد يريد أن يستمر يف اتصالو وتعاملو مع العامل العريب
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وإذا أردنا نتبُت ىؤالء الذين يرغبون يف تعلم اللغة العربية، وجدنا ما 
 :يلي

ادلسلمون غَت العرب الذين يرغبون يف دراسة اإلسالمية يف مصادره  .1
 .األصلية ويف قراءة القرآن الكرًن

ادلبعوثون الذين يرغبون يف الدراسة يف ادلدارس العربية، وادلعاىد  .2
 .واجلامعات جبامعة األزىر

األجانب الذين يرغبون يف االتصال بالعرب يف الشؤون االقتصادية،  .3
 .والسياسية والثقافية وغَتىا

العلماء األجانب الذين يودون أن يقرءوا عن العلوم العربية والثقافة  .4
وشلا ال شك فيو أنو من األفضال بالنسبة ذلؤالء العلماء أن يقرءوا 

 .ادلعرفة العربية يف لغتها األصلية
 أهداف تعليم اللغة العربية -ب 

كما عرفنا أن يف تعليم اللغة العربية ىناك ادلهارات اللغوية األربع وعناصر 
وكل دورة من تعليم ادلهارات اللغوية األربع . اللغة الثالث اليت غلب أن يلم

وىنا سيتم ذكرىا األىداف . وعناصر اللغة الثالث لدي األىداف لكل منهما
 .العامة من تعليم اللغة العربية

ؽلكن تلخيص أىداف تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى يف ثالثة 
 :أىداف رئيسية ىي

                                                           

: ، ط(من النظرية إىل التطبيق)ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب فتحي على يونس وزلمد عبد الرؤوف الشيخ،   
 .13 : م، ص2003مكتبة وىبة، :، القاىرة1
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أن ؽلارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت ؽلارسها هبا الناطقون  .1
ويف ضوء ادلهارات اللغوية . أو بصورة تقرب من ذلك. هبذه اللغة

 :األربع ؽلكن القول بأن تعليم العربية كلغة ثانية يستهدف ما يلي
 .تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها .أ 
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع  .ب 

 .الناطقُت بالعربية حديثا معربا يف ادلعٌت سليما يف األداء
 .تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات العربية بدقة وفهم .ج 
 . تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة .د 
أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما ؽليزىا عن غَتىا من  .2

 .اللغات أصوات، مفردات وتراكيب، ومفاىيم
أن يتعرف الطالب على الثقافة العربية أن يُلم خبصائص اإلنسان  .3

 .العريب والبيئة اليت يعيش فيها واجملتمع الذي يتعامل معو

تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية إذن يعٍت أن نعّلم الطالب اللغة، وأن 
 .نعّلمو عن اللغة، وأن يتعرف على ثقافتهم

 مداخل تعليم اللغة العربية -ج 
 املدخل اإلنساين .1

االىتمام بالدارس كإنسان وليس رلرد آلة تتلق مثَتات معينة 
لتصدر استحابات أخرى، ؽلثل اذباىا حديثا بُت بعض خرباء تعليم 

                                                           

منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية : ، الرباطتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبو أضبد طعيمة، رشدي  
 .49: م ص1989والعلوم والثقافة إيسيسكو، 
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اللغات األجنبية، وتعليم ىذه اللغات، كما ىو معروف، يسهدف توثيق 
الصالت بُت الناس من سلتلف الثقاففات، ولعل أول خطوة لتحقيق 
ذلك ىي إتاحة الفرصة للطالب من الثقافات ادلختلفة ليتحدثوا عن 

. أنفسهم، ويعربوا عن مشاعرىم، ويتبادل كل منهم مع اآلخرين ما عنده
. ىذه العملية الوجدانية فيها إشباع حلاجة الطالب للتعبَت عن الذات

ويرى ىؤالء اخلرباء أن االىتمام بإشباع احلاجات النفسية للطالب أمر 
ويرون أيضا ضرورة تزويد . غلب أن يسبق تلبية مطالب الفكر عندىم

الطالب باستجابات فورية لكل ما يصدر مهم كخطوة لتحقيق قدر من 
وىذا القدرة من ادلشاركة ؽلكن أن يتحقق من . ادلشاركة الوجدانية معهم

خالل ثالثة أساليب يقًتحها بعض اخلرباء من مؤيدي ادلدخل اإلنسان 
 :ىذه األساليب ىي. يف تعليم اللغات األجنبية

الشرح والتوضيح وتدريب الطالب على شلارسة اللغة يف مواقف  -
 .سلتلفة

 لتدريب الطالب أيضا على االستجابة يف role playingسبثيل الدور  -
حب، كره، )مواقف زبتلف فيها درجة ادلشاركة الوجدانية ونوعها 

 .(اخل... غضب، طلب، رجاء،
  قيام ادلعلم بالنمذجة أي تقدًن النموذج الذي ؽلكن للطالب أن  -

 .ػلتذيو
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ىذا ادلدخل اإلنساين مل يزد األمر فيو على تقدًن رلموعة من 
التوصيات اليت ربث على االىتمام بالطالب كإنسان، إال أهنا مل تأخذ 
 .طريقها إىل  ميدان تعليم اللغات األجنبية يف شكل منهج زلدد ادلعامل

 املدخل التقين .2
يقصد بتلك االعتماد على الوسائل التعليمية، والتقنيات الًتبوية 

وذلذا الوسائل والتقنيات كما نعلم دور كبَت يف توصيل . يف تعليم اللغة
 .اخلربة، وربويلها من خربة رلردة إىل خربة زلسوسة

ولقد أدى صلاح ىذه الوسائل والتقنيات يف العملية التعليمية إىل 
ظهور اذباه حديث نسبيا يف رلال تعليم اللغات الثانية يتبٌت فكرة 

وبدأ ىذا االذباه ينتشر عندما . االعتماد عليها يف تعليم ىذه اللغات
ظهرت احلاجة إىل تعليم اللغات الثانية جملموعة من الدارسُت الذين 

ينتمون إىل جنسيات سلتلفة ولغات متباينة، شلا يتعذر معو استخدام لغة 
وسيطة ذبمع بينهم صبيعا، ومن مث يفرض على ادلعلم التعامل باللغة 

 .الثانية اجلديدة
ويستهدف ادلدخل التقٍت توفَت سياق يوضح معاين الكلمات 
والًتاكيب وادلفاىيم الثقافية اجلديدة وذلك عن طريق استعمال الصور 

واخلرائط والرسومات والنماذج احلية، والبطاقات، وغَتىا شلا يساعد على 
  .تعريف الدارسُت بدالالت الكلمات األجنبية

                                                           

 .115:  أضبد طعيمة، ادلرجع السابق، صرشدي  
 .116:  أضبد طعيمة، ادلرجع السابق، صرشدي  
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 املدخل التحليلي وغري حتليلي .3
ذلذا ادلدخل بالتفصيل  (Stern, H, 34, p:12-17)عرض شتَتن 

يف دراسة قدمها للمؤسبر القومي لتحديد أولويات ادلهنة يف رلال تعليم 
 .اللغات األجنبية

وقد سبق لو أن عرض ىذين ادلدخلُت يف أوائل السبعينات مث 
 .1980أبرز معادلها بالتفصيل يف ادلؤسبر األخَت الذي عقد نوفمرب سنة 

بالنسبة للمدخل التحليلي فيسمى أيضا بادلدخل الشكلي 
formal ويستند إىل رلموعة اعتبارات لغوية ولغوية اجتماعية 

sociolinguistics  . كما يعكس اذباىات ادلدرسة االدبية حول ربليل
 discourse وربليل أشكال اخلطاب والنَّْطم needs analysisاحلاجات 

analysisونظرية االتصال الشفهي . 
ىذا يف الوقت الذي يسمى فيو ادلدخل غَت التحليلي باالتصال 

 من رلموعة اعتبارات تربوية   وينطلقexperientialومدخل اخلربة . أيضا
ونفسية وليس من رلموعة االعتبارات اللغوية دبثل ما صلد يف ادلدخل 

 .التحليلي
ويف الوقت الذي يعكس فيو ادلدخل التحليلي اذباىات ادلدرسة 

األوربية يف تعليم اللغات، صلد ادلنهج غَت التحليلي يعكس اذباىات 
 وليس الشكل، contentادلدرسة األمريكية اليت تركز على احملتوى 

 .والعالقات اإلنسانية والدراسات اخلاصة باكتساب اللغة
 :التحليلي وغَت التحليلي: ويفصل شتَتن الفروق بُت ادلدخلُت
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 :املدخل التحليلي
 .لغوي أساسا -
، عملية semanticsمبٍت على أحباث علم االجتماع اللغوي وادلعاين  -

، ربليل النظم، مفاىيم األفكار والوضائف speech actالكالم 
notions and functions. 

يتطلب منا ربليل احلاجات اللغوية، كما يتطلب منهجا لغويا  -
. notional syllabusجديدا، ومنهجا وظيفيا مبنيا على الفكرة أيضا 

 .وكذلك ادلنهج ذو األغراض اخلاصة
يستلمز إعداد مواد تعليمية جديدة وأساليب تدريس جديدة إىل حد  -

 .ما
 يتحكم أصحاب ىذا ادلدخل يف معظم، إن مل يكن كل، ما يقدم  -

 .للطالب من لغة
وسبثل مفاىيم . ال تنطلق من مبادىء نفسية أو تربوية خاصة بالدارس -

 زلور العمل يف cognitive approachادلدخل اإلدراكي أو العقلي 
 .ادلدخل التحليلي

تتوقع زيادة دافعية الدارس كلما أدرك ادلعلم مطالب الدارس اللغوية  -
 . وحاول إشباعها

 :املدخل غري التحليلي
 وادلفاىيم psycholinguistics يستند إىل مفاىيم علم النفس اللغوي -

 .الًتبوية وليس إىل ادلفاىيم اللغوية مثل سابقو
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 وادلتكامل globalيوصف ىذا ادلدخل أيضا بأنو ادلدخل الكلي  -
integrated والطبيعي naturalistic. 

ويركز على موضوعات . يتطلب تعليم اللغة يف مواقف حياة طبيعية -
 .تتعلق حبياة الطالب واجلوانب اإلنسانية العامة

 .يستلمز، مثل سابقة، إعداد مواد تعليمية جديدة -
كما أن االستجابات . من الصعب التحكم يف اللغة ادلقدمة للطالب -

اللغوية اليت تصدر منو يصعب توقعها، حيث أن تعليم اللغة عبارة 
 .عن شلارسة حقيقية وليس مفتعلة

يستند أيضا إىل رلموعة من االفًتاضات أو ادلنطلقات اخلاصة  -
 .بالدارس، ويركز على توفَت فرص اكتساب اللغة، وليس تعلمها فقط

يستثَت دافعية الدارس من خالل االتصال بالناطقُت باللغة وادلشاركة  -
   .يف مواقف اتصال حقيقية

 املدخل االتصايل .4
فبعضهم يرى أنو ليس . تتفاوت آراء اخلرباء حول ىذا ادلدخل

مدخال متكامال ذا خصائص زلددة أو معامل بارزة، وإظلا ىو خليط 
hodge-podge من اسًتاتيجيات تدريسية تلقي صبيعها عند ىدف معُت 

ىو تدريب الطالب على االستخدام التلقائي وادلبدع للغة وليس رلرد 
جادة قواعدىا، ويستند ىذا ادلدخل إىل رلموعة من ادلنطلقات النظرية 

منها ما ىو نفس لغوي ىذا يف الوقت الذي يري فيو فريق آخر من 

                                                           

 .118-117:  أضبد طعيمة، ادلرجع السابق، صرشدي  
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اخلرباء أن ادلدخل االتصايل قد أحدث تغَتا اسًتاتيجيا يف أساليب تعليم 
اللغات الثانية، ويُعترب حبق مدخال متكامال زلدد ادلعامل، وإن كان 

ويرى أنصار . يستفيد جبهود اخلرباء أصحاب الرأي يف ادلداخل األخرى
ىذا ادلدخل أن تعليم اللغة يهدف االتصال الفعلي مع الناس قد ال 

يكون ىدفا جديدا، وقد تكون الطرق وادلداخل األخرى قد تعرَّضت لو 
ولكن اجلديد ىنا ىو ضم ىذه ادلفاىيم ادلختلفة حول اللغة . من قبل

وادلنطلقات اليت غلب أن يستند إليها تعلمها وذلك . واكتساهبا وتعلمها
  .يف إطار متكامل وتصور جديد لتعليم اللغة

 طرق تعليم اللغة العربية -د 
 Grammar Translation Methodطريقة القواعد والرتمجة  .1

تعترب ىذه الطريقة أقدم طرق تعليم اللغات الثانية وتعود إىل 
عصر النهضة يف البالد األوربية، حيث نقلت اللغتان اليونانية والالتينية 
للًتاث اإلنساين الكثَت إىل العامل الغريب، فضال عن تزايد العالقات بُت 

. سلتلف البالد األوربية، شلا أشعر أىَلها باحلاجة إىل تعلم ىاتُت اللغتُت
واتبعت يف ذلك األساليب اليت . فاشتد اإلقبال على تعلمها وتعليمها

ولقد كان . كانت شائعة يف تدريس اللغات الثانية يف عصور الوسطى
ادلدخل يف تدريسها ىو شرح قواعدىا واالنطالق من ىذه القواعد إىل 

مث صار تدريس . تعليم مهارات اللغة األخرى اخلاصة بالقراءة، والًتصبة
حيث نظر إليو على أنو وسيلة لتنمية ملكات . النحو غاية يف ذاهتا

                                                           

 .118:  أضبد طعيمة، ادلرجع السابق، صرشدي  
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ولقد شاع استخدام ىذه الطريقة ابتداء من . العقل وطريقة التفكَت
 .الثالثينات يف ىذا القرن

من ادلمكن أن نوجز أىم مالمح ىذه الطريقة يف تعليم اللغة 
 :العربية كلغة ثانية فيما يلي

إن أىداف الرئيسية من تعليم اللغة العربية كلغة ثانية ىو سبكُت غَت  -
الناطقُت بالعربية من االتصال دبصادر الثقافة العرية وقراءة كتاباهتا 

 .وفهم نصوصها
 .إن اإلدلام بقواعد اللغة العربية أساسي دلمارستها -
ينبغي أن يساعد الطالب على الكتابة بالعربية من خالل التدريب  -

 .على الًتصبة من لغتو األوىل إىل اللغة العربية
يتم تزويد الطالب بعدد كبَت من مفردات اللغة العربية وإظلاء ثروتو  -

 .فيما كلما تقدم يف برنامج تعليم العرية كلغة ثانية
إن تذوق األدب العريب ادلكتوب واالستمتاع بو أىداف أساسي من  -

والوسيلة الوحيدة لذلك ىي الًتصبة من لغة . أىداف تعليم العربية
 .إىل اخرى

إن األمر ال يقتصر على أن يلم الطالب بقواعد العربية بل غلب أن  -
يتعرف خصائص اللغة العربية بادلقارنة إىل غَتىا من اللغات خاصة 

 .اللغة األوىل للدارس

                                                           

 .127 : أضبد طعيمة، ادلرجع السابق، صرشدي  
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إن شلا يتوخاه تعليم العربية كلغة ثانية، تنمية قدرات الطالب العقلية  -
بالشكل الذي ؽلكنو من مواجهة مواقف التعلم ادلختلفة دبشكالهتا 

 .   ادلتعددة
 Direct Method  الطريقة املباشرة .2

من ادلمكن أن نوجز أىم مالمح الطريقة ادلباشرة يف تعليم العربية 
 :كلغة ثانية فيما يلي

إن اذلدف األساسي الذي تنشده ىذه الطريقة ىو تنمية قدرة  -
 .الدارس على أن يفكر بالعربية وليس بلغة األوىل

 .ينبغي تعليم اللغة العربية من خالل العربية ذاهتا دون أية لغة وسيطة -
احلوار بُت األفراد يعترب الشكل األول والشائع الستخدام اللغة يف  -

ومن مث ينبغي البدء يف دروس العربية كلغة ثانية . اجملتمع اإلنساين
على أن يشتمل ىذا احلوار على . حبوار بُت شخصُت أو أكثر

 .ادلفردات والًتاكيب اللغوية وادلهارات ادلراد تعليمها الدارس
يتعرض الدارس يف البدايات األوىل لتعلم العربية كلغة ثانية دلواقف  -

يستمع فيها إىل صبل كاملة ذات معٌت واضح، ودالالت يستطيع 
 .الدارس إدراكها

ومن مث يتم تعليم النحو . النحو وسيلة لتنظيم التعبَت اللغوي وضبطو -
العري بأسلوب غَت مباشر من خالل التعبَتات واجلمل اليت يرد 

 .ذكرىا يف احلوار

                                                           

 .129:  أضبد طعيمة، ادلرجع السابق، صرشدي  
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ال يتعرض الدارس لنص مكتوب بالعربية قبل أن يكون قد ألف ما  -
وال يبدأ الدارس يف كتابة نص .. فيو من أصوات ومفردات وتراكيب

 .قبل أن غليد قراءتو وفهمو
فال ينبغي تزاحم . الًتصبة من وإىل العربية أمر ترفضو ىذه الطريقة -

 .العربية أية لغة أخرى
إن تنمية ادلهارات العقلية عند الدارس مثل القدرة علة القياس،  -

واالستقراء، واستنتاج األفكار األمر ال تشغل بال أصحاب الطريقة 
 .ادلباشرة

يتم شرح الكلمات والًتاكيب الصعبة باللغة العربية وحدىا من خالل  -
شرح معناىا، أو ذكر مرادف ذلا، أو ما يقابلها : عدة أساليب، مثل

أو غَت ذلك من . أو ذكرىا يف سياق آخر. (أضداد)من كلمات 
 .أساليب ليس من بينها على أية حال استخدام لغة وسيطة

يستغرق ادلعلم معظم الوقت يف طرح أسئلة على الدارسُت ويف  -
 .اإلجابة على أسئلتهم

اإلبدال، اإلمالء، : يقضي معظم الوقت يف تدريبات لغوية مثل -
 .السرد القصصي، والتعبَت احلر

وأخَتا فإن اىتمام ىذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس على نطق  -
األصوات، واكتساب مهارات الكالم يفوق اىتمامها جبوانب أخرى 

 .     هتتم هبا طريقة النحو والًتصبة
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 Reading Methodطريقة القراءة  .3
. وقد تناول يف ىذا الكتاب قضية تعليم اللغة اإلصلليزية يف اذلند

وبُّت أن الناس يف اذلند أشد حاجة لتعلم القراءة واالنطالق فيها من غَت 
وقد يدأ . حاجة للتحدث باإلصلليزية باإلضافة إىل أهنا أيسر يف التعليم

وست بالفعل يف تأليف كتب تعليم القراءة مستندا إىل قائمة ثورنديك 
Teacher’s Word Book يف اختيار مفرداتو وضبظ عددىا (Stern, 

H.H.35 P: 460).  ولقد كان رابطة تعليم اللغات احلديثة يف أمريكا 
MLA قد أعدت تقريرا حول تعليم اللغة األجنبية خصص اجلزء الثاين 

ولقد كتب ىذا اجلزء . عشر منو للحديث عن طرق تعليم ىذه اللغات
وفيو اقًتح إعداد برنامج للقراءة ادلوسعة . 1929 سنة Colmenكودلان 

باعتبار أن القراءة ؽلكن تنميتها بطريقة أسرع، كما ؽلكن الوقوف على 
 .مدى التقدم فيها بطريقة أدق

ولقد انتشرت يف ظروف كان زلور العمل فيها تقدًن ادلادة 
ادلطبوعة يف اللغة األجنبية للدارس من بداية تعلمو ذلذه اللغة دون زلاولة 

 .وعليو أن يقرأ حىت ػلصل على ادلعٌت. لًتصبتها
 :من ادلمكن إغلاز أىم مالمح طريقة القراءة فيما يلي

تبدأ ىذه الطريقة عادة بفًتة يتدرب الطالب فيما على بعض  -
وينطقون بعض . فيستمعون لبعض اجلمل البسيطة. ادلهارات الصوتية
انطالقا من مبدأ . حىت يألفوا النظام الصويت. األصوات واجلمل

                                                           

 .136: أضبد طعيمة، ادلرجع السابق، صرشدي  
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مؤداه، أن الصورة اليت يكّوهنا ادلرء عن النظام الصويت للغة سوف 
 .تسهم يف تنمية مهاراتو يف االتصال برموزىا على الصفحة ادلطبوعة

. يقرؤىا يف نص. بعد أن يتدرب الطالب على نطق صبل معينة -
ويعمل ادلدري على تنمية بعض مهارات القراءة الصامتة عند 

 .الطالب
بعد ذلك يقرأ الطالب ىذا النص قراءة جهرية متبوعة بأسئلة حول  -

 .النص للتأكيد من فهمو
قراءة مكثفة وموسعة لكل : تنقسم القراءة من بعد ذلك إىل نوعُت -

فالقراءة ادلكثفة تأخذ مكاهنا بُت . منهما ىدفو ولكل إجراءاتو
جدران الفصل وهتدف إىل تنمية ادلهارات األساسية للقراءة وما 

ويف ... ربتاج ىذه ادلهارات من ثروة لفظية ومعرفة بالقواعد النحوية
ىذا النوع من القراءة تنمى مهارات فهم ادلقروء عند الدارس ربت 

فَتاقب تقدمو ويقف على الصعوبات اليت . إشراف ادلعلم يف الفصل
 .تواجهو ويساعده على تذليلها

صحيح أن ادلعلم . أما بالنسبة للقراءة ادلوسعة فتتم خارج الفصل -
إال أن . يوجو الطالب ذلا وػلدد ذلم ما يقرؤونو مث يناقشهم فيو

 .العبء األكرب يقع على الطالب أنفسهم
وأخرا يسهم ىذا النوع من القراءة ادلوسعة يف وصل الطالب بالًتاث  -

العريب ويف قراءة كتبنا وفنوننا ومن مث يزداد فهمو للثقافة العربية 
 .  وتقديره ذلا
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  Aural- Oral Approachالشفوية - الطريقة األذنية .4
برزت عدة أمور دعت إىل االخذ هبذه الطريقة يف تعليم اللغات 

 :األجنبية ومن أىم ىذه األمور ما يلي
يف السنوات القليلة ادلاضية زاد االتصال بُت األمم والشعوب زيادة  -

كبَتة ومضطردة نتيجة النمو يف حجم التجارة ووسائل االتصال 
كالتليفزيون والراديو وكذلك ظهور مشروعات التعاون الثقايف 

 .والتبادل الًتبوي
وىناك أيضاً كثَت من اجلماعات الدولية اليت تناقش كثَتاأ من  -

 .ادلوضوعات وكثَتاً من ادلمشروعات ذات ادلستوى العادلى
كذلك فإن ىناك حاجة دائمة ومضطردة لتبادل اخلرباء والعلماء  -

واألساتذة الذين يعملون يف أقطار غَت أقطارىم هبدف التنمية 
 .  واالثراء الفكرى

 .الطريقة املعريفية .5
النظرية : تًتدد خبصوح ىذه النظرية عدة مصطلحات، منها

ويًتصبها البعض . ادلعرفية ، ومنها النظرية ادلعرفية لتعلم الرموز اللغوية
 .ومنها ادلدخل ادلعريف لتكوين العادات. بنظرية الفهم وحل الرموز اللغوية

من ادلمكن أن نوجز أىم مالمح الطريقة ادلعريفية يف تعليم العربية 
 :كلغة ثانية فيما يلي

                                                           

: ، ط(من النظرية إىل التطبيق)ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب فتحي على يونس وزلمد عبد الرؤوف الشيخ،   
 .76:  م، ص2003مكتبة وىبة، :، القاىرة1



25 
 

ربرص ىذه النظرية على تعريف الطالب بالنظام الصويت والنحوي  -
فاألساس األول لتمكُت . والصويف والدالالت العربية كلغة ثانية

الطالب من شلارسة العربية ىو أن يسيطر بوعي على نظامها متفهما 
 .لو مستوعبا حلقائقو

أي تتبع الطريقة . يبدأ الدرس بشرح القاعدة ضرب أمثلة عليها -
واذلدف من ىذه األمثلة تدريب الطالب . االستنباطية يف تعليم اللغة

 .على تطبيق القاعدة بشكل واع
يتبع ىذه التدريبات أوجو  نشاط لغوي أخرى ربت اسم الكفاية  -

ومن ادلعروف أن ىذا ادلصطلح يستخدم يف رلال النظرية . االتصالية
إال أنو يف النظرية ادلعرفية لتعلم الرموز فيعترب . التحويلية االبتكارية

. ىذه األنشطة تقدم يف مواقف ذات معٌت. مرادفا لكلمة طالقها
 .وتشتمل على حوارات وألعاب لغوية ولعب الدور وغَتىا

إذ يتم عن طريقها . تستخدم اللغة الوسيطة بالطبع منذ احلصة األوىل -
شرح القاعدة وتوضيح أبعاد النظام اللغوي للعربية باعتباره جديدا 

 .على الدارسُت
ليس من تدريس القواعد حصر ادلواقف اليت ؽلكن أن ؽلر هبا الطالب  -

اذلدف ىو تدريب . فهذا أمر ال ؽلكن حدوثو. ومن مث تدريبو عليها
الطالب على االستخدام الواعي للقاعدة يف مواقف جديدة يصعب 

                                                                                                                                                               

منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية : ، الرباطتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبو أضبد طعيمة، رشدي  
 .139: م ص1989والعلوم والثقافة إيسيسكو، 
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التنبؤ هبا ويتعذر حصرىا األمر يشبو التدريب على عمليات 
 . حسابية

 اجتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية -ه 
 التكامل .1

الناظر إىل اللغة العربية يف مراحل التعليم ادلختلفة غلد أهنا 
وأن " بالغة-  أدب – تعبَت – خط – إمالء –قراءة "مقسمة إىل فروع 

كل فرع من ىذه الفروع يدرس دبعزل عن باقي الفروع، وكأن ىذه الفروع 
جزر منعزلة عن بعضها البعض ال رابط يضمها وال صلة ذبمعها، بيد أن 

ىذا الفصل بُت فروع اللغة يعد فصال تعسفيا ال يتفق مع طبيعة اللغة 
 .ووظيفتها يف احلياة

فنحن نعلم أن اللغة العربية تنطوي على فنون أربعة ىي 
وأن ىذه الفنون متكاملة " الكتابة-  القراءة – الكالم –االستماع "

 .بطبيعتها، يؤثر كل فن منها يف غَته من الفنون ويتأثر بو
سواء باالستماع أو "وضلن حُت نتعامل مع اللغة استقباال 

فإظلا نوظف كل ما يعن " سواء باحلديث أو الكتابة"أو إرساال " القراءة
 .إخل... لنا شلا يتصل بفروع اللغة من تعبَت أو إمالء أو قواعد أو خط 

فمن منطلق النظر إىل اللغة باعتبارىا كال متكامال ينبغي التعامل 
" الكتابة -  القراءة – الكالم –االستماع " معها على أهنا فنون أربعة 

وهبذه ادلثابة فإن األدب والنصون سيعدان من ألوان القراءة، كما سيشَت 
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التعبَت "التعبَت الشفوي إىل فن الكالم، كما أن الكتابة ستتضمن 
 ".التحريري، واإلمالء واخلط

باإلضافة إىل فن االستماع، أما النحو فهو القاسم ادلشًتك 
 .األعظام بُت ىذه الفنون صبيعا

ومن خالل ما سنعرض إليو يف الفصول التالية سنوضح مدى 
 .ارتباط كل فن من فنون اللغة العربية بغَته من الفنون

 الوظيفية .2
إذا كانت اللغة أداة اجملتمعات لتحقيق التواصل بُت أفرادىا، 

والوفاء بأغراضهم واحتياجاهتم، وإذا كانت خاضعة للعرف االجتماعي، 
ودلا تواضح عليو أبناء كل رلتمع؛ لذا ينبغي أال ننخرط يف مصطلحات 

اللغة ومعمياهتا ويغيب عنا دور اللغة باعتبارىا أداة للتواصل، ووسيلة 
للفهم واإلفهام، ومن مث كان علينا أن طلتار من مباحثها ما ضلن حباجة 

 .إليو؛ حبيث يليب مطالبنا اجملتمعية، وػلقق أغراضنا يف احلياة
ففي القواعد يتم اختيار ادلباحث وادلوضوعات اليت ػلتاج إليها 

 .ادلتعلم للنهوض بأدائو اللغوي يف فنون اللغة األخرى
ويف التحدث يتم التدريب على اخلطابة، وإدارة احلوارات 

 .وادلناقشات والتعليق على كلمات تلقى
ويف التعبَت التحريري يتم التدريب على ملء االستمارات، وكتابة 

زلاضرة اجللسات، وكتابة الرسائل، وكتابة الشكاوى والتظلمات إىل 
 .بعض اجلهات وىكذا
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ويف القراءة يتم االعتماد على استخدام ادلفردات ذات التاريخ 
احلي يف ذاكرة التلميذ، واليت تتصل ببيئتو وواقعو حبيث تكون سهلة 

   .ومأنوسة لو، وال غلد عناء يف التعرف عليها وتفهم معناىا

 

 تعليم عناصر اللغة العربية: املبحث الثاين

 تعليم األصوات -أ 
من ادلشكالت ىامة اليت يواجهها معلم العربية كلغة ثانية كيفية التغلب 

والشك أن البداية سبكن يف معرفة النظام الصويت . على صعوبة النطق لدى طالبو
للغة العربية ومقارنتو بالنظام الصويت للغة األم لدى ادلتعلمُت، للتعرف على نقاط 

وتدعى ىذه ادلقارنة الدراسة التقابلية أو . التشابو ونقاط االختالف بُت النظامُت
 :ويفيد ىذا التحليل معلم اللغة العربية من عدة وجوه. التحليل التقابلي

يعرف ادلعلم األصوات اللغوية  ادلشًتكة بُت اللغة العربية واللغة األم  .1
 .لدى ادلتعلِّم

 يعرف ادلعلم األصوات ادلوجودة يف اللغة العربية واليت ال توجد يف  .2
 .اللغة األم واليت يُرجَّح أن تكون مصدر صعوبة خاصة للمتعلم

يعرف ادلعلم األصوات ادلوجودة يف اللغة األم واليت ال توجد يف اللغة  .3
 .العربية واليت سيحاول ادلتعلم إقحامها يف اللغة العربية

                                                           

مطبعة جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية : ، ماالنجادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغَت الناطقُت هبانور ىادي،   
 .24-22: ص.  م2011ماالنج، 

 .37:  م، ص2000دار الفالح، : ، عمانأساليب تدريس اللغة العربية زلمد علي اخلويل،  
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يستطيع ادلعلم من خالل معرفتو للنظام الصويت اخلاص باللغة العربية  .4
 .واخلاص باللغة األم أن يتنبأ دبشكالت النطق لدى طالبو

ر سبب ادلشكالت النطقية لدى طالبو حُت  .5 يستطيع ادلعلم أن يفسِّ
تقع ىذه ادلشكالت، إذ يستطيع ادلعلم من خالل معرفتو التقابلية 

للغتُت أن يعرف كيف ينتقل أثر التعلم من لغة إىل أخرى وكيف تؤثر 
 .اللغة األم يف اللغة الثانية وكيف تؤثر الثانية يف األوىل

الباء، والتاء، والثاء، واجليم، احلاء، : للعربية شبانية وعشرون صامتاً ىي
واخلاء، والدال، والذال، والراء، والزاي، والسُت، والشُت، والصاد، والضاد، 

والطاء، والظاء، والعُت، والغُت، والفاء، والقاف، الكاف، والالم، وادليم، والنون، 
 .واذلاء، والواو، والياء، واذلمزة

أما األلف فإهنا كما قلنا ال تعد من بُت الصوامت أو احلروف، شأهنا 
شأن الواو والياء الدالتُت على ادلد، ولكن خبالف ىذين الرمزين اإلمالئيُت 

فإن  (قوم، عوض، ميل، نية)اللذين ذلما وضع مصويت واضح مثل ورودىا يف 
 .األلف ال تستطيع أن تكون إال رمزاً داالً على مد الفتحة

أما التوجيهات العام اليت ؽلكن أن تساعد ادلعلم يف تدريس األصوات يف 
 :برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى

                                                           

 .86:  م، ص1997ادلكتبة العصرية، : ، بَتوت1: ، ط الصوتيات والفونولوجيامصطفى حركات،  
منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية : ، الرباطتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبو أضبد طعيمة، رشدي  

 .157: م ص1989والعلوم والثقافة إيسيسكو، 
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ينبغي أن زبتلف طريقة تدريس : العالقة بُت النظامُت الصوتيُت .1
األصوات العربية باختالف العالقة بينها وبُت األصوات يف لغة 

 .الدارسُت األوىل
غلب أن يستمع الدارس منذ البداية إىل رلموعة من : سياق ذو معٌت .2

على أن . احلوارات اليت تشتمل على صبل كاملة يف سياق ذي معٌت
 .تكون صبال بسيطة يف مواقف وظيفة

من خالل ىذه احلوارات يستطيع الدارس تعلم طريقة : إدارة حوار .3
إلقاء السؤال واإلجابة عليو، وإدارة حوار بسيط من خالل موقف 

كما يدرك دالالت األصوات وخصائص . عملي يوحي لو دبا يقولو
 .النظام الصويت اجلديد

يستطيع ادلعلم بعد إلقاء احلوارات : الًتكيز على بعض األصوات .4
مث . كاملة وإليقاعها الطبيعيأن يعزل بعض األصوات ويركز عليها

 .يعيد نطق الكلمات فاجلمل
ينبغي أن ينطق ادلعلم األصوات يف عدة : تعدد مواضع الصوت .5

فيدرب الدارس على نطق الصوت الواحد يف مواضع سلتلفة . مواقف
ويدرهبم . (أوذلا، وسطها، آخرىا، مث ينطقو مستقال)من الكلمة 

أيضا على نطق األصوات متزاوجة  مع غَتىا شلا يعطيها صورة 
إال أننا نوصي بعدم اإلكثار من عرض الصور . صوتية  أخرى

الصوتية ادلختلفة للفونيم الواحد يف ادلستويات ادلبتدئة من تعلم 
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حىت ال يرتبك الدارس ويتعذر عليو تثبيت النطق الصحيح . اللغة
 .للصوت

بعد تأكيد من قدرة الدارسُت على : االستقالل يف نطق األصوات .6
تعرف األصوات وسبييزىا يأتى إىل مرحلة أخرى ىي تدريب الدارسُت 
على تقليد األصوات وإنتاجها حىت يصلوا إىل مرحلة االستقالل يف 

 .نطق األصوات
ينبغي التأكيد من أن الدارسُت قد استمعوا : إيعاد عناصر  التشتت .7

وىذا يعٍت إيعاد عناصر التشتت، . جيدا لألصوات ادلستهدفة
ومصادر الضوضاء اليت تؤثر على توصيل الصوت إىل آذان 

 .الدارسُت
إن الدقة . وىذا يعٍت دقة النموذج الذي يلقي الصوت: دقة النموذج .8

يف زلاكاة األصوات تعتمد إىل درجة كبَتة على دقة النموذج الذي 
وىنا نوصي ادلعلم ذا النطق الضعيف أو غَت اجليد بأن . يقدِّم ذلم

 يف الفصل يستمع الدارسون من tape recorderيصحب مسجال 
خاللو للنموذج اجليد، وحسبو تدريب الدارسُت على احملاكاة ومراقبة 

 .مدى التطابق بُت ما يسمعونو من أصوات وما ينتجونو منها
قد ػلتاج ادلعلم إىل سبثيل طريقة إخراج : سبثيل طريقة إخراج الصوت .9

الصوت ؼُلرج لسانو قليال ينطق الثاء أو الذال، وكأن يبتسم ابتسامة 
واسعة وىو ؼلرج الغُت، أو تذكَت الدارسُت دبا يفعلو طبيب األنف 

واألذن واحلنجرة عندما يضغط على مؤخرة اللسان، ويطلب من 
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، ولو استطاع الدارس أن يفعل ذلك دون (آه)ادلريض أن يقول
االستعانة دبلعقة الطبيب فسينطق صوتا قريبا جدا من صوت 

وعند تدريب الدارس على نطق احلاء يطلب منو أن يهمس .العُت
وكلما كان علسو واضحا  (ىو ىنا): بكلمات هبا صوت اذلاء مثل

كما يدرب الدارس على نطق . اقًتب صوت اذلاء من احلاء العربية
الغُت العربية بتقليد الصوت الناتج عند الغرغرة وكذلك نطق اخلاء 

 .بتقليد الشخَت
 تعليم املفردات -ب 

قد ؼلتلف خرباء تعليم اللغات الثانية يف معٌت اللغة، ويف أىداف 
ومع ذلك يتفقون على أن تعلم ادلفردات مطلب أساسي من مطالب . تعليمها

 .تعلم اللغة الثانية وشرط من شروط إجابتها
أما التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف تدريس ادلفردات يف برامج تعليم 

 :العربية للناطقُت بلغات أخرى
 .القدر الذي نُعلِّم .1

يتفاوت اخلرباء يف ربديد القدر ادلناسب من ادلفردات الذي 
. ينبغي أن نعلمو للدارسُت يف برامج تعليم العربية للناطقُت بلغات أخرى

ومن .  كلمة للمستوى األبتدائي750/1000فبعضهم يقًتح من 
 1500/2000ومن .  كلمة للمستوى ادلتوسط1000/1500

ويبدو أن ىذا البعض متأثر بالرأي القائل بأن تعليم . للمستوى ادلتقدم
 كلمة يف ادلرحلة االبتدائية كاف ألن يكوِّن 2000/2500األطفال من 
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على شريطة أن يتعلموا مهارتُت . لديهم قاموسا يفي دبتطلبات احلياة
 .أوالعلا تركيب الكلمات، وثانيهما كيفية استخدام القاموس: أساسيتُت

 .قوائم مفردات .2
يتصور البعض أنو ؽلكن تعلم العربية كلغة ثانية ببساطة لو حفظ 

الطالب قائمة تضم رلموعة من ادلفردات العربية الشائعة االستخدام، 
وىؤالء . عالية التكرار، مًتصبة للغاهتم األول أو إىل لغة وسيطة يعرفوهنا

إذ أن اذلدف النهائي من تعلم اللغة أن يكون . البعض شيء من ادلنطق
الطالب ذا حصيلة من ادلفردات والًتاكيب اليت يستطيع استعماذلا وقتما 

 .إال أن ذلذا التصور خطورتو. يريد االتصال باللغة
 أساليب توضيح ادلعٌت .3

كيف يوضح ادلعلم معٌت الكلمة اجلديدة؟ ىناك عدة أساليب 
 :يذكرىا بالًتتيب الذي يقًتح ورودىا فيو

 .(النماذج)إبراز ما تدل عليو الكلمة من أشياء  .أ 
 .dramatization سبثيل ادلعٌت  .ب 
 .role playingلعب الدور  .ج 
 .antonymsذكر ادلتضات  .د 
 .synonymsذكر ادلًتادفات  .ه 
 associayion.تداعي ادلعاين  .و 
 . ومشتقاهتاrootذكر أصل الكلمة  .ز 
 . شرح ادلعٌت الكلمة العربية وذلك بشرح ادلقصود من الكلمة .ح 
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 .تعدد القراءة .ط 
 .البحث يف القاموس .ي 
 .intermediate languageالًتصبة إىل لغة وسيطة   .ك 

 تعليم قواعد -ج 
، مرَّ النحو العريب بأدوار عديدة حىت استقر على (النحو)القواعد العربية 

حالو الذي ىو عليو اآلن، وذلك بدءاً من التقعيد يف أول األمر على يد اإلمام 
، مروراً بالقياس على يد سيبويو ومدرستو يف البصرة، (أيب األسود)علّي وتلميذه 

 .وانتهاًء بالتعليل والتأويل على يد علماء اللغة فيما بعد
يقصد بالًتاكيب اللغوية الًتاكيب النحوية، إذ إن من ادلهمات ادلطالب 

 .هبا معلم العربية أن يعلم طالبو قواعد اللغة بصرفها وضلوىا
 النحو بأنو تلك الدراسة اللغوية اليت تتعامل مع Websterويعّرف ويبسًت 

أشكال األلفاظ وتركيبها ومع تنظيم اجلمل وترتيب كلماهتا، فمن ىنا انقسم 
ادلربون إىل فريقُت فبعضهم يرى أن باإلمكان االستغناء عن تدريس القواعد 

النحوية يف حصص مستقلة واالكتفاء بالتدريب على األساليب اللغوية السليمة 
 :قراءة وكتابة وزلادثة واستماع، وحجتهم يف ذلك

                                                           

 .196:  أضبد طعيمة، ادلرجع السابق، صرشدي  
 .165:  م، ص1985دار النفائس، : ، بَتوت1: ، طخصائص العربية وطرائق تدريسها زلمود معروف،  نايف 
 .61:  م، ص2000دار الفالح، : ، عمانأساليب تدريس اللغة العربية  زلمد علي اخلويل، 
دار : ، عمان3: ، طأساليب تدريس اللغة العربية بُت النظرية والتطبيق قاسم عاشور وزلمد فؤاد احلوامدة،  راتب 

 .103:  م، ص2010ادلسَتة للنشر والتوزيع، 
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أن الطفل يلجأ إىل زلاكاة األظلاط اللغوية اليت يسمعها من احمليط  .1
وػلسن استعماذلا دون احلاجة إىل شرحها لو، فمن ىنا ؽلكن تعليم 

 .القواعد النحوية دون أن ندرسو تلك القواعد
أن اللغة نشأت قبل نشأة القواعد النحوية حبيث كان األعراب  .2

 .ينطقون اللغة بفطرهتم وسليقتهم دون احلاجة إىل تعلم قواعد اللغة
أن القواعد النحوية صعبة وجافة تنفر التالميذ، عالوة على أهنا قليلة  .3

 .اجلدوى يف صيانة اللسان والقلم عن اخلطأ
إن تعلم القواعد النحوية يف حصص مستقلة غلعل التالميذ يعدوهنا  .4

 . غاية يف حد ذاهتا

أما الفريق الثاين يرى فيها غَت ذلك، وأن تدريس القواعد النحوية أمر ال 
 :مفر منو وحجتهم يف ذلك

أن القواعد النحوية تساعدنا يف اكتشاف األخطاء وذبنبها يف النطق  .1
 .والكتابة

أن احملاكاة يف الوقت احلاضر غَت متوفرة حيث تسيطر العامية حىت  .2
 .على حصص اللغة العربية

القواعد النحوية تريب يف التالميذ القدرة على القياس ادلنطقي  .3
 .والبحث العلمي ودقة التفكَت والتعليل واالستنباط

                                                           

 .104:  قاسم عاشور وزلمد فؤاد احلوامدة، ادلرجع السابق، صراتب  
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أن صعوبة القواعد النحوية ناصبة عن طبيعة ادلنهاج ادلدرسي  .4
وادلدرسُت وأساليب االمتحانات وليست عن القواعد النحوية يف حّد 

 .ذاهتا

 :فهناك أىداف لتدريس القواعد النحوية، تتدرج ربتها األىداف اآلتية

تقوًن اعوجاج اللسان وتصحيح ادلعاين وادلفاىيم وذلك بتدريب  .1
التالميذ على استعمال األلفاظ واجلمل والعبارات استعماالً صحيحاً 

 .يصدر من غَت تكّلف وال جهد
سبكُت التلميذ من القراءة والكتابة واحلديث يصورة خالية من أخطاء  .2

اللغة، وذلك بتعويدىم التدقيق يف صياغة األساليب والًتاكيب حىت 
 .تكون خالية من اخلطأ النحوي الذي يذىب جبماذلا

تيسَت إدراك التالميذ للمعاين والتعبَت عنها بوضوح، وجعل زلاكاهتم  .3
للصحيح من اللغة اليت يسمعوهنا أو يقرؤوهنا مبنيا على أساس مفهوم 

 .بدال من أن تكون رلرد زلاكاة آلية
توقف التالميذ على أوضاع اللغة وصيغها ألن قواعد النحو إظلا ىي  .4

وصف علمي لتلك األوضاع والصيغ وبيان التغَتات اليت ربدث يف 
 .ألفاظها

إن الطالب الذين يدرسون لغة أجنبية إىل جانب لغتهم القومية  .5
غلدون يف دراسة قواعد لغتهم ما يساعدىم على فهم اللغة األجنبية 
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ألن بُت اللغات قدراً مشًتكاً من القواعد العام، كأزمنة األفعال 
   ...والتعجب والنفي واالستفهام والتوكيد

تعميق الدراسة اللغوية عن طريق إظلاء الدراسة النحوية لدى التالميذ،  .6
إذ ػلملهم ذلك على التفكَت وإدراك الفوارق الدقيقة بُت األلفاظ، 

 .والًتكيب واجلمل والفقرات
تعميق ثروهتم اللغوية عن طريق ما يدرسونو من نصوص وشواىد  .7

 .أدبية، تنمي أذواقهم، وتقدرىم على التعبَت السليم كالما وكتابة
زيادة قدرة التالميذ على تنظيم معلوماهتم، وزيادة قدرهتم أيضا على  .8

 .نقد األساليب اليت يستمعون إليها أو يقرؤوهنا
تعويد التالميذ دقة ادلالحظة وادلوازنة واحلكم، وترقية ذوقهم األديب،  .9

فدراسة النحو ينبغي أن تقوًن على ربليل األلفاظ واجلمل 
 .واألساليب، وإدراك العالقات بُت ادلعاين والًتاكيب

فيمكن حصرىا يف الطريقة . ىناك بعض الطرق يف تعليم القواعد النحوية
 :التالية

وىذه الطريقة يبدأ فيها ادلعلم يعرض القاعدة : الطريقة القياسية .1
النحوية أوال وتعليمها للطالب، مث يلى ذلك عرض على األمثلة 

والشواىد اليت توضح ىذه القاعدة النحوية، وبعد ذلك يتم عمل 
بعض التطبيقات عن طريق ايراد بعض اجلمل اليت تعزز القاعدة 

                                                           

 .105:  قاسم عاشور وزلمد فؤاد احلوامدة، ادلرجع السابقة، صراتب  
 .254:  م، ص2010دار ادلسَتة للنشر والتوزيع، : ، عمان2: ، ططرق تدريس اللغة العربية،  علي أضبد مدكور 
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وىناك كتب الفت يف ضوء ىذه الطريقة . وتؤكدىا لدى الطالب
 .مثل كتاب قواعد اللغة العربية حلفٌت ناصف وآخرين

وىذه الطريقة يبدأ فيها ادلعلم بتسجيل رلموعة : الطريقة االستقرائية .2
من األمثلة اليت تتضمن القاعدة أو ادلفهوم النحوى مث ػلاول ادلعلم 

أن غلذب انتباه الطالب إىل كل ىذه األمثلة، حيت يستطيعوا 
استنباط القاعدة النحوية ادلطلوبة من ىذه األمثلة، يلي ذلك تسجيل 

القاعدة على السبورة، مث يذكر بعض التطبيقات لتدريب الطالب 
وأشهر كتاب تبٌت ىذه الطريقة . على القاعدة النحوية ادلدروسة

 .كتاب النحو الواضح لعلى اجلارم ومصطفى أمُت
وتقوم على االتيان بنص متكامل يستوعبو : طريقة النصوص ادلتكاملة .3

الطالب، ويناقشون معناه، مث يستخلصون منا بارشاد ادلعلم القاعدة 
 .اليت تشتمل عليها األمثلة

يف ىذه الطريقة يطلب ادلعلم من تالميذه أن غلمعوا : طريقة النشاط .4
اجلمل والنصوص والًتاكيب اليت يتناول أي مفهوم ضلوى يراد تعلمو 
كادلبتدأ أو اخلرب او الفعل والفاعل، النواسخ، حروف اجلر، أدوات 

ادلهم تكون عملية اجلمع ىذه شلا يعن ذلم يف . . . االستفهام 
الكتب ادلدرسية أو القصاص أو اجملالت أو الصفح، ويلى ذلك أن 

                                                           

دار الثقافة والنشر والتوزيع، : ، القاىرةتعليم اللغة العربية والًتبية الدينيةزلمد رشدى خاطر ومصطفى رسالن،  
 .198: م، ص2000

. 199:، ص نفس ادلرجع 
 .200:  نفس ادلرجع، ص
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يقوم ادلعلم باستنباط ادلفهوم النحوى، وتسجيل القاعدة، مث القيام 
 .بالتطبيقات ادلختلفة

وؽلكن أن تطبق ىذه الطريقة يف رلال التعليم : طريقة ادلشكالت .5
يضع ادلعلم أمام طالبو مشلكة : أّوال: النواحى على النمط اآلتى

ضلوية ال يتسٌت حلها اال عن طريق القاعدة اجلديدة، كأن غلمع عن 
طريق القراء أو التعبَت بعض األخطاء اليت عن عدم معرفة القاعدة، 
ويناقشها مناقشة تظهر منها حَترهتم وحاجاهتم إىل ما يساعدىم 

وكأن سبثل االنتقالة من القواعد اليت . . على اخلروج من ىذه احلَتة 
وتأيت اخلطوة . سبقت إىل القاعدة اجلديدة مشكلة يف حاجة إىل حل

الثانية وفيها يتناول ادلعلم مع تالميذه ىذه ادلشكلة اليت سبق عرضها 
متيحا ذلم الفرصة يف مواجهتها بأنفسهم وجبهدىم الذايت، وعلى 

سبيل ادلثال أخذ أسلوب االستثناء كمثل تطبيقى حى، ومعرفة أوجو 
وتأتى اخلطوة الثالثة وفيها يوجو ادلعلم : االعراب ادلختلفة للمستثٌت

أنظار طالبو إىل اختالف وظيفة الكلمة يف صبلة، واختالف التكوين 
يف اجلمل منتظرا منهم احلال، فإذا بدأ عجزىم أخذ بأيديهم إىل 

القاعدة والضبط الصحيح وتأتى اخلطوة األخَتة بغرض التطبيقات 
 .ادلختلفة واالستخدامات ادلتنوعة على القاعدة النحوية

وىذه الطريقة ليست خاصة بالقواعد النحوية فقط، : طريقة التعيُت .6
واظلا ىي طريقة شاملة، تتعامل مع اللغة ككل، وىذه الطريقة 

                                                           

. 200:  ص ادلرجع السابق،،زلمد رشدى خاطر ومصطفى رسالن 
 .201 :زلمد رشدى خاطر ومصطفى رسالن، ادلرجع السابق، ص 
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تتناسب إىل حد كبَت مع الطالب جامعُت، أو من يناظروهنم، 
ويصعب استخدامها مع تالميذ التعليم العام، ألهنا تتطلب الرجوع 
إىل مصادرة متعددة، حيت يتم تغطية النص، أو اجلزء ادلراد دراستو 

 .من سلتلف النواحى

نشأتو مرّده إىل األخطاء يف . نشأة علم القواعد بعد نشأت اللغة
لذلك اذلدف ادلهم يف تعليم القواعد ىو أن ادلستخدم اللغة . استخدام اللغة

قادرا على نقل اللغة وقادرا على فهم اللغة من حيث النطق وادلكتوبة بشكل 
ومن بعض الطرق يف تعليم النحو اليت ذكرىا، األكثر من الطرق . صحيح واجليد

 . ادلستخدمة يف تعليم النحو ىي الطريقة القياسية والطريقة االستقرائية

 تعليم مهارات اللغة العربية: املبحث الثالث

 تعليم مهارة االستماع -أ 
مهارة االستماع أول ادلهارات اللغوية اليت ينبغي إعطاؤىا  اىتماما فائقا، 
حيث سبكن أعليتها يف أن اإلنسان يكون يف سلتلفة ظروف حياتو مستمعا أكثر 

وأن اللغة تبدأ بالسمع أوال وقبل كل شيء، فالطفل يسمع . شلا يكون متكلما
ولكن ادلالحظ كذلك أن . أوال ويتكلم ثانيا، مث يقرأ ويكتب يف آن واحد
لذلك فإن إعلال مهارة االستماع . اإلنسان يسمع ويكتب أكثر شلا يقرأ ويكتب

إضافة إىل فوائد علمية أخرى . تقود إىل عدم إتقان الكالم اجليد والقراءة اجليدة
وىي أن إعلال التدرب على االستماع يقود بالضرورة إىل عدم االستيعاب اجليد 

                                                           

 . 202: ، ص زلمد رشدى خاطر ومصطفى رسالن، ادلرجع السابق
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للغة وقضاياىا، وكذا إىل عدم القدرة عليو يف مستقبل حياة اإلنسان شلا غلعلو 
    .غَت متوازن

 :أما اذلدف يف تعلم االستماع ىي
 .تقليد ما ُيسَمع .1
 .احلِفظ .2
 .تلخيص رأس الِفكَرة .3
 .فهم احملتويات .4

اخلالصة من تعليم ادلهارة االستماع ىي كيف الدارس قادرا على فهم 
لذلك ػلتاج دائما ادلهارة االستماع أن يتدّرب ألهنا . الصوت أو الكالم ادلسموع

وإذا كان الدارس فاعلا على الصوت أو الكالم . أساس ادلهارات األخرى
 .ادلسموع فإنو لدي ادلهارة االستماع جيد جّدا

 تعليم مهارة الكالم -ب 
واللغة يف األساس ىي . الكالم لغة منطوقة للتعبَت عن أفكار ذىنية

الكالم من ادلهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل إتقاهنا يف اللغات . الكالم
 .األجنبية

 :أن اذلدف يف تعليم الكالم فيما يلي

                                                           

دار : ، القاىرة1: ، نظريات التعلم وتطبيقاهتا يف علوم اللغة اكتساب ادلهارات اللغوية األساسية، طعبد اجمليد عيساىن  
 .109:  م، ص2012الكتاب احلديث، 

30
  Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN 

MALIKI PRESS, 2011), hlm: 118. 

 2011، الرياض، 1: ا، طإضاءات لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت بوالرضبن بن إبراىيم الفوزان، عبد   
 .185: م، ص
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 تسهيل الكالم .1
التالميذ ىنا غلب ان ربصل على فرصة كبَتة دلمارسة الكالم حيت 
أهنم قادرون على تطوير ىذه ادلمارسة بشكل سلسا ونزيهة وادلراح 

 .من خالل شلارسة
 الوضوح .2

. ادلعٌت ىو التحدث بكل دقة ووضوح، التعبَت واألسلوب اجلملة
 .لذلك ػلتاج التالميذ للممارسة بشكل مناقشة وخطابة ونقاش

 ادلسؤول .3
أكد شلارسة الكالم اجليدة زلادثات ادلسؤولية لتفاذي ادلرء أضبق 

 .احلقيقة
 تشكيل السمع احلرج .4

ػلتاج التالميذ أن يتعلم لتكون قادرا على تقييم الكلمات والنية 
 .عندما ينطقها وادلقصود من احملادثة

 .تشكيل العادة وىي العادة الكالم باللغة العربية .5

اخلالصة من أىداف التعليم ادلهارة الكالم ىي جعل الطالب قادرين 
لذلك ىناك احلاجة إىل ثقة الطالب . على التعبَت عن رغبتو يف شكل الشفوي

وأيضا سيتحقق ىدف تعليم . باإلضافة إىل إتقان ادلفردات من خالل تدريبات
ادلهارة الكالم عندما يكون التدريب أو ادلمارسة من الفرد حىت موجود ما ادلراد 

 .ببيئة اللغوية
                                                                                                                                                               

32
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN MALIKI 

PRESS, 2011), hlm: 138. 
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 تعليم مهارة القراءة -ج 
. إىل مدلوالتو (احلروف)القراءة ىي ربويل النظام اللغوي من الرموز ادلرئية 

وىذا يعٍت أن مفهوم القراءة ليس إجادة نطق احلروف، وإال ألصبح معظم 
 .العرب غليدون اللغة الفارسة واألردية ألهنم يستطيعون قراءة حروفها

 :والقراءة تعليميا نوعان
 القراءة ادلكثفة .1

القراءة ادلكثفة تنّمي قدرات الطالب على الفهم التفصيلي دلا يقرؤه، 
تنّمي قدرتو على القراءة اجلهرية، وإجادة نطق األصوات والكلمات، 

القراءة ادلكثفة . وكذلك السرعة، وفهم معاين الكلمات والتعبَتات
يف القراءة . القراءة اجلهرية (2)السرية / القراءة الصامتة  (1): نوعان

الصامتة يوجو ادلعلم التالميذ إىل أن يقرؤوا بأعينهم فقط، مث 
أما القراءة اجلهرية فيبدأ هبا . يناقشهم للوصول إىل معاين ادلفردات

التالميذ بعد القراءة السرية، وبعد أن ػلّققوا اذلدف األساس من 
القراءة، وىوفهم ادلقروء، يقرأ التالميذ جهرا ليحققوا اذلدف األساس 

من القراءة اجلهرية، وىوصحة القراءة، وينبغي أن ػلاكي التالميذ 
 .(إن وجد)ظلوذجاً مثالياً، قد يكون بصوت ادلعلم، أومن شريط 

 .القراءة ادلوسعة .2
أما القراءة ادلوسعة فتعتمد على قراءة نصون طويلة، ويطالعها 

التالميذ خارج الصف بتوجيو من ادلعلم، وتناقش أىم أفكارىا داخل 
                                                           

 2011، الرياض، 1: ا، طإضاءات لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية لغَت الناطقُت بوالرضبن بن إبراىيم الفوزان،  عبد  
 .194: م، ص
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الصف، لتعميق الفهم، وبذا تأخذ القراءة ادلوسعة بيد التالميذ، 
ليعتمد على نفسو يف اختيار ما يريد من كتب عربية، تقع داخل 

 .دائرة اىتمام
اذلدف األساسي من القراءة ىو فهم ادلقروء، لتحقيق ىذا اذلدف ال بد 

من أن تكون القراءة سرية، فإذا وجد وقت بعد فهم ادلقروء، ضلول القراءة إىل 
 .جهرية، لنحقق اذلدف الثاين، وىو صحة القراءة

 تعليم مهارة الكتابة -د 
وتأيت مهارة الكتابة . الكتابة ىي ربويل األفكار الذىنية إىل رموز مكتوبة

 .متأخرة حبسب ترتيبها بُت بقية ادلهارات، وىي تأيت بعد مهارة القراءة
أما األىداف تدريس الكتابة يف هناية ادلرحلة الصوتية عدة أمور، من 

 :أعلها
. إزالة حالة التوتر اليت يشعر هبا الدارس كلما طالت ادلرحلة الصوتية .1

 .وعدم تشتيت انتباىو بُت مهاراهتا
فذلك من . إشباع رغبتو يف تعرف الشكل ادلكتوب للرموز اللغوية .2

شأنو زيادة ثقتو بالربنامج وإحساسو بأنو ؽلارس اللغة يف سلتلف 
 .أشكاذلا

وذلك بتمكُت . تدعيم طريقة نطق احلروف والكلمات واجلمل .3
وال شك أن التبكَت يف . الطالب من شلارسة نطقها منفردا يف البيت

                                                           

 .196-194:، صادلرجع السابقالرضبن بن إبراىيم الفوزان،  عبد  
 .205: ، صادلرجع السابقالرضبن بن إبراىيم الفوزان،  عبد  
منشورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية : ، الرباطتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو وأساليبو أضبد طعيمة، رشدي  

 .187: م ص1989والعلوم والثقافة إيسيسكو، 
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ىذا سوف ػلمي الطالب من النطق ادلشوه للغة عندما ال يسجلها 
 .يف حينها، أوعندما يسجلها بكتابة صوتية خاطئة

تدريب الطالب على تعرُّف طريقة نطق كلمات أخرى قد ال ترد يف  .4
فيشعر بشيء من االستقالل يف نطق الكلمات وعدم التقيد . احلصة

 .دبا يعرض عليو
سبكينو من حفظ ادلادة اللغوية اليت تعلمها يف الفصل واسًتجاعها  .5

 .عند احلاجة إليها
إن الكتابة نشاط . هتيئة الطالب لتعليم ادلهارات اللغوية األخرى .6

لغوي مركب إذ يستلزم القدرة على سبييز األصوات عند مساعها 
وال شك أن . وذلك قبل الشروع يف كتابتها. ونطقها وقراءهتا

 .التدريب على الكتابة من شأنو تدعيم ادلهارات األخرى
إن الكتابة نشاط لغوي متكامل نستطيع من خاللو الوقوف على  .7

فمن خالذلا ؽلكن . مدى تقدم الطالب يف تعلم ادلهارات األخرى
 .قياس ىذه ادلهارات

وأخَتا فإن التدريب على الكتابة من شأنو أن يزوِّد الطالب دبهارات  .8
 .وظيفية ػلتاجها بعد ذلك يف حياتو

الكتابة ىي إحدى من اإلنتاج اللغة، أجريت ىذه ادلهارة لتحديد 
من خالل ىذه ادلهارة ؽلكن للطالب أن ينّشط . الشكل الكتايب لرموز اللغة

ألن الكتابة النشاط اللغوي . القدرة على فهم نطق الكلمات يف شكل مكتوب
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لذلك . الذي يستلزم القدرة على سبييز األصوات عند مساعها ونطقها وقراءهتا
 .دلمارسة مهاراة الكتابة غلب للطالب أن يتعلموا أوال ادلهارات األخرى
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 

 مدخل البحث ومنهجه -أ 
بادلنهج الوصفي . فادلدخل ادلستخدم يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكيفي

ألن ىذا البحث يهدف إىل احلصول على صورة واضحة عن جهود . التحليلي
  .األستاذ ىاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية

ىذا البحث ىو جنس من البحث الدراسة الشخصية تتضمن من 
البحث النوعي اليت تنتج البيانات الوصفية يف شكل األفكار أو اإلنتاج من 

ألنو يتم تضمُت الدراسة . ادلؤلفات الشخص يعٍت األستاذ ىاشم إمسعى
الشخصية إىل البحث النوعي، فالقواعد ادلستخدمة يف ىذا البحث يتبع البحث 

 .الكيفي أو النوعي
 

 البيانات ومصادرها -ب 
 :ومصادر البيانات اليت تستخدمها الباحثة هبذ البحث ىي

تأخذ ىذه البيانات مباشرة من ادلقابلة مع : مصادر البيانات األساسية .1
يتم تسجيل . األستاذ ىاشم إمسعى أو طالبو عن فكرتو يف تعليم اللغة العربية

                                                           
1
  Arief Furchan & Agus Maimun, Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm:  15 



48 
 

وىي تتكون من وصف األشخاص واألماكن أو . البيانات يف شكل لفظي
 .نصوص األحاديث اليت ال ديكن دتثيلها بواسطة حروف أو أرقام

تأخذ الباحثة من الوثائق وىي من الكتب لدى : مصادر البيانات الثانوية .2
 .األستاذ ىاشم إمسعى

 
 أسلوب مجع البيانات -ج 

 :تستخدم الباحثة هبذا البحث األدوات التالية
 ادلقابلة .1

يف ىذه الطريقة، تريد الباحثة أن تتعرف على جهود األستاذ ىاشم 
إمسعى اليت تشتمل على أفكاره يف تعليم اللغة العربية ومؤلفات لديو مباشرة 

ادلقابلة ادلباشرة . تقوم ادلقابلة مباشرة وغَت مباشرةلذلك . أو بواسطة طالبو
ىي ادلقابلة اليت جتريها الباحثة مباشرة إىل الشخص من خالل االستماع إىل 

أما ادلقابلة غَت ادلباشرة ىي ادلقابلة اليت جتريها . ما يوجو الشخص عن نفسو
 .الباحثة لآلخرين الذين يعرفون عن النشاط واإلنتاجية لدي الشخص

تستخدم الباحثة ادلقابلة غَت ادلنظمة وىي مقابلة غَت مقننة، ذات أسئلة 
مفتوحة وعميقة، ويف ادلقابلة غَت منظمة، يكون دور الباحث أقرب دلدير 
حلوار أكثر منو مقاباًل، وىذا النوع ديكن الباحث من فهم تفكَت ادلشارك 

                                                           
2
 Mohammad Adnan Latief, Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa 

(Malang: Universitas Negeri Malang PRESS, 2014), hlm: 69. 
3
Arief Furchan & Agus Maimun, Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm: 52 
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وسلوكو دون إسقاط فرضيات الباحث السابقة أو تصنيفتو عليو، واليت قد 
 .حتد من أقوال ادلشاركُت

وتريد الباحثة . وتقوم الباحثة بادلقابلة مع األستاذ ىاشم إمسعى شخصياً 
أن تكتسب ادلعلومات عن خدمتو ووجهة نظره يف تعليم قواعد اللغة العربية 

. وتقوم أيضا بادلقابلة الثانية وىي مع طالبو. يعٍت بوجود الكتب اليت قد ألّفها
وتريد ىنا أن تكتسب ادلعلومات عن رأي طالبو إليو من جهة كيفيتو يف 

 . تعليم وكذلك عن شخصيتو
 الوثائقية .2

تستخدم البيانات من ىذه الطريقة لتكمل البيانات اليت قد حصلت من 
هبذه الطريقة، تستطيع الباحثة أن تكتب ادلؤلّفات احملصولة . الطريقة ادلقابلة

 .لؤلشخاص أو الكتابة لشخص آخر اليت تتعلق بتلك األشخاص
وتريد الباحثة هبذه الطريقة الكشف عن البيانات ادلتعلقة بإنتاج من 

االجتاىات لؤلستاذ ىاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية، مثل الكتب ألستاذ 
 .ىاشم إمسعى أو ادلؤلفات لديو

 (triangulasi)التثليثي  .3
بعد أن تقوم الباحثة بتلك طريقة ادلذكورة، دتكن أن تستخدم التثليثي 

(triangulasi) تستخدم . لتحقق البيانات من ادلصادر أو الطريقة أو الوقت
 .ليقّلل اعتبار الذايت لدي الباحثة يف ىذا البحث (triangulasi)التثليثي 

                                                           

. 1:  ط،سفالبحث النوعي يف الًتبية وعلم الن ،ثائر أمحد غباري ويوسف عبد القادر أبو شندي وخالد زلمد أبوشعَتة 
 . 40: ص،2011 ،مكتبة اجملتمع العريب: عمان

5
 Arief Furchan & Agus Maimun, Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm:  54 
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لذلك قد تكون التثليثي ادلصادر والتثليثي طريقة مجع البيانات والتثليثي 
 .الوقت

 
  حتليل البيانات -د 

 ادلقابلة النتائج من لنيل نظيما البيانات تطلب ىو عملية  حتليل البيانات
لكِت  يفهماىا  يف فهمها وخالصتهاوادلالحظة والوثائق حىت يسهل الباحث 

ويف ىذا البحث خيتار البحث أسلوب حتليل البيانات يف البحث الكيفي . غَته
  :على طراز ميليس وىبَتمان كما يلي

 .ختفيض البيانات .1
، اختيار األشياء الرئيسية، الًتكيز حنو األمور استخالص أو استنتاجمعناه 

إذن البيانات ادلختارة ستوضح صورة . األشياء الىت الفائدة فيهااذلامة، وإزالة 
 . الباحث ألجل مجع البيانات التالية وتسهلةواضح

 .جتهيز البيانات .2
األىم  ىف ىذ .  البياناتجتهيزنات، فاخلطوة التالية ىي ابعد اختيار اليب

إن ىذا يفعلو . األمر يعٌت أن يكون ترتيبا، واضحا، واختصارا، ومستمرا
. الباحث من أجل تسهيل ترتيب مجع البيانات

 
 

                                                           
6
 Sugiono.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2011), 

hlm: 273 
7
 Sugiono.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2011), 

hlm: 246. 
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 .خالصة البيانات التحقيقية .3
 وتسجيل البيانات وما ،خالصة البيانات وفهمها اخلطوة التالية فهي أخذ

 .أشبو ذلك
تقوم اخلطوات السابقة عدة مرات حيت دتكن أن حتصل النتائج 

يف مرحلة األوىل تقوم الباحثة ّتمع البيانات ادلباشرة تليها لتحليل . الصحيحة
الفروض األوىل ىي اإلنتاج ادلبدئي الذي . البيانات اليت حتصل الفروض األوىل

حيتاج إىل تأكيد من إجراء ادلرحلة الثانية من مجع البيانات وحتليلها مرة آخرى، 
مما أدى إىل الفروض الثانية اليت تعديل أو إعادة ىيكلة أو حتقيق أو إضافة أو 

إذا مل يتم النتائج يف فروض الثانية فيجيب أن يقوم . حيت رفض الفروض األوىل
ال تزال ىذه األنشطة حيت  . مجع البيانات وحتليلها ادلرحلة الثالثة مرة آخرى

 .دتكن أن حتصل النتائج الصحيحة
 

 إجراءات الدراسة الشخصية -ه 
بشكل عام، تتكّون إجراءات الدراسة الشخصية من اخلطوات كما 

 :يلي
 .حتديد ادلسألة يف اجملال العلمي ادلعتمد ادلهم .1
 .اختار الشخص .2
 .حتديد ادلمزايا والنجاح وعظمة الشخص .3

                                                           
8
 Mohammad Adnan Latief, Tanya Jawab Metode Penelitian Pembelajaran Bahasa 

(Malang: Universitas Negeri Malang PRESS, 2014), hlm:  74 
9
 Arief Furchan & Agus Maimun, Studi Tokoh Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm: 41-44. 
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 أكثر  ادلراد يعٍت جيمع الباحث ادلعلومات ادلختلفة حول الشخصية
من ادلصادر البيانات ادلتنوعة ومن زلاولتها اليت مت إنتاجها لتحديد 

 .اخلصائص وادلزايا ىذه الشخصية من شخصيات أخرى
 .حتديد الًتكيز الدراسة .4

ادلراد يعٍت يفّرق وخيتار الباحث مزية الشخص يف رلال العلمي 
اخلاصة واليت تعترب مهمة جدا ليتم تطويرىا وقادرة على تأثَت يف 

 .تطوير العلمي، إلعتبارات علمية اليت تتعلق بالباحث
 .حتديد األدوات الدراسة .5

ادلراد يعٍت حتديد األداة ادلناسبة جلمع البيانات ادلزيدة عن ادلزية 
على سبيل مثال، من . الشخص استنادا إىل تركيز الدراسة ادلعُّت 

 .خالل أدلة ادلالحظة ودليل ادلقابلة وتالحظ الوثيقة
 .إجراء الدراسة .6

ادلراد يعٍت مجع البيانات واحلقائق عن ادلزية الشخص متعمقا وشامال 
وأيضا يف ىذه العملية يعمل . استنادا إىل تركيز الدراسة ادلعُّت 

الباحث حتليل البيانات لبناء اإلطار ادلفاىيمي يف شكل عروض 
 .باعتبار تبسيط من البيانات احملصولة

 .حتقق دقة البيانات .7
ادلراد يعٍت لبناء الثقة أن البيانات احملصولة تكمن حقا أن يربر علميا، 

البيانات بالطرق اليت  (الصدق)فمن الضروري التحقق الصحة 
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تكمن من البيانات مضمون أصلها بدون تزوير وتشوية من الباحث 
 .أو من مصادر البيانات

 .استنتاج .8

ادلراد يعٍت بناء على البيانات واحلقائق احملصولة، مث أخذ الباحث إىل 
استنتاج الذي يعكس االمتياز للشخص يف رلال العلمي ادلعُّت كاألداة إىل 

 .شخصيتو وفقا لًتكيز الدراسة احملدد
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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 

 سرية ذاتية: املبحث األول

يف ىذا البحث ستعرض الباحثة البيانات إسبام دراسة عن جهود األستاذ 
البيانات تتكون من جهود األستاذ ىاشم . ىاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية

ومجعت الباحثة ىذه . إمسعى يف رلال تطويره وفكرتو يف تعليم اللغة العربية
البيانات دبصادر البيانات وىي الوثائقية ادلأخوذة من مؤلفاتو و ادلقابلة ادلباشرة 

 .مع األستاذ ىاشم إمسعى وادلقابلة غًن ادلباشرة مع طالبو

البيانات ادلأخوذة من بعض مؤلفات األستاذ ىاشم إمسعى بوجود 
والثانيا تأخذ . الكتب التعليمية خصوصا يف مادة تعليم القواعد اللغة العربية

الباحثة البيانات اليت تقيم دبقابلة ادلباشرة مع األستاذ ىاشم إمسعى وطالبو الذي 
 .يستخدم بعض كتبو

 سرية ذاتية ألستاذ هاشم إمسعى -أ 
 زلّمد ىاشم إمسعى: االسم   

  م1959 يناير 20سورابايا، : تاريخ ادلولود / ادلكان
 زلّمد إمسعى: الوالد   

 سيدوتوفو سورابايا: العنوان   
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، تعّلم األستاذ ىاشم إمسعى اللغة العربية إىل الشيخ 1980يف السنة 
حبيب علوى بن مسيت والشيخ حبيب عقيل بن حيي والشيخ احلاج نواوي زلّمد 

كراكسن " بدر الّضجى"وقد عاش األستاذ ىاشم إمسعى يف معهد . حسب هللا
ة أربع سنوات يف مؤسسات تعليم اللغة العربية . فروبولينجو تعّلم أيضاً األستاذ دلدَّ

(LPBA)  بادلسجد األكرب سونان أمبيل سورابايا وىو أّول اجليل فيها يعين اجليل
عندما تعّلم يف مرحلة الثالثة من فصل الدراسي يعين يف سنة .  م1987سنة 

 م، لقد أصبح األستاذ مساعد ادلعلِّم حيت أن يكون ادلعّلم التابع إىل اآلن 1985
بادلسجد األكرب سونان أمبيل  (LPBA)يف مؤسسات تعليم اللغة العربية 

بادلسجد األكرب  (LPBA)خبالف يف مؤسسات تعليم اللغة العربية . سورابايا
سونان أمبيل سورابايا، قد أصبح األستاذ ىاشم إمسعى ادلعّلم يف جامعة العلوم 
 .الرتبية بادلسجد األكرب سونان أمبيل سورابايا على األكثر يف خالل سنة واحدة

 م، كان األستاذ ىاشم إمسعى موردا فاعال يف مطالعة 1990ويف سنة 
كان األستاذ ىاشم إمسعى . (غًن رمسيّ )علم النحو يف بعض ادلكان وادلعهد 

مؤلّفاً كتب النحو والصرف فضالً عن نشاطو كادلعّلم التابع يف مؤسسات تعليم 
وىذا النشاط . بادلسجد األكرب سونان أمبيل سورابايا (LPBA)اللغة العربية 

 :وىذه ىي بعض ادلؤلّفات لديو. حاصل إىل اآلن
 جدول النحو .1
 جدول الصرف .2
 جدول احلروف والعدد مع ادلعدود .3
 صرف يف شّّت األوزان .4
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 األوزان مجع التكسًن .5
 أمساء اجملّرد وادلزيد .6
 أمساء ادلذكر وادلؤّنث .7
 أمساء ادلفرد وادلثيّن واجلمع .8
 "ابن عقيل"ترمجة األشعار يف  .9
 األفعال ادلضّعف .10
 التصغًن .11
 النسبة .12
 تصريفية .13
 الدروس اإلعرابية .14
 ادلزن الصرف .15
 تسهيل القصيدين .16
 قامس األمساء .17
 مجع التكسًن .18
 ضلو شرح نظام عمريطي .19
 تصريف، وصف األمثلة التصريفية .20
 ترمجة متّممة األجرومية .21
 وغًنىا .22
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 :باإلضافة إىل الكتابة، ولو األنشطة األخرى كما يلي

( LPBA)يعّلم الطالب يف مؤسسات تعليم اللغة العربية  .1
 .بادلسجد األكرب سونان أمبيل سورابايا

 .إقامة ادلطالعة الكتب القواعد اللغة العربية وادلادة آخر يف بيتو .2

عرض البيانات عن جهود األستاذ هاشم إمسعى يف تعليم : املبحث الثاين
 اللغة العربية

بدأ األستاذ ىاشم إمسعى أن جيتهد يف عامل تعليم اللغة العربية منذ 
تَ َعلََّمها يف مرحلة ادلدرسة اإلبتدائية وعّلمها للطالب يف مؤسسات تعليم اللغة 

رغب األستاذ . بادلسجد األكرب سونان أمبيل سورابايا حيت اآلن (LPBA)العربية 
ىاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية جيعلو أن يتطّورىا يف شكل الكتب قواعد 

 م عندما تعّلم باجلامعة يف مرحلة 1985اللغة وجيعلو مساعد احملاضر يف السنة 
الثالثة من فصل الدراسي حيت أن يكون ادلعّلم التابع إىل اآلن يف مؤسسات 

فضال عن . بادلسجد األكرب سونان أمبيل سورابايا (LPBA)تعليم اللغة العربية 
ذلك، قد أصبح األستاذ ىاشم إمسعى ادلعّلم يف جامعة العلوم الرتبية بادلسجد 

 .األكرب سونان أمبيل سورابايا على األكثر يف خالل سنة واحدة

 عرض البيانات عن تنمية تعليم اللغة العربية ألستاذ هاشم إمسعى -أ 
 يف الناحية تأليف كتب اللغة العربية .1
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ألف األستاذ ىاشم إمسعى كثًن من الكتب دبادة اللغة العربية خصوصا  .أ 
ومن الكتب ألستاذ ىاشم إمسعى اليت قد . يف مادة قواعد اللغة العربية

 :مجعتها الباحثة ىي
 كتاب تصريف وصف األمثلة التصريفية .1

تصريف وصف األمثلة : موضوع الكتاب 
 التصريفية

 األستاذ ىاشم إمسعى: ادلؤلف          
 سامل نبهان، سورابايا: الناشر          

  م2014: سنة الطباعة         
  525: عدد الصفحات 

 
يتكون ىذا الكتاب من اثنٌن وسّتٌن مبحثاً كانت فيو 

تبحث عن التصريف أو تغيًن شكل الكلمة من األفعال ببداية 
ادلبحث عن تعريف التصريف بنفسو وأشكال الكلمة يف التصريف 

ومدخل عن فعل اجملّرد وتقسيم األفعال يف جهة أشكاذلا وتقسيم 
األفعال يف جهة عدد حرفها واألوزان فعل ادلزيد وتقسيم األفعال يف 

 .جهة حرف علة اليت تكوهنا
يتضّمن كتاب تصريف وصف أمثلة تصريفية عن الشرح يف 

مع وصفها " أمثلة تصريفية"كل الكلمات اليت كانت يف كتاب 
لذلك اذلدف يف كتابة ىذا . تفصيال من كل حبثها باللغة اإلندونيسية

الكتاب ىو يستطيع ىذا الكتاب أن يعطي التبيان إىل الطالب حيت 
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ما زبصيص يف فهم الكتاب  . شامال" أمثلة تصريفية"جيعلهم متفهِّ
 .وقد نشر أيضاً ىذا الكتاب يف الدول اجملاورة يعين ماليزيا

 كتاب جدول الصرف .2
 جدول الصرف: موضوع الكتاب 

 األستاذ ىاشم إمسعى: ادلؤلف   
 حرمٌن، سوغوفورة: الناشر   

  م1996: سنة الطباعة  
 14: عدد الصفحات 

  
يتكون ىذا الكتاب من ثالثة عشر مبحثاً اليت كانت يف كل 

وىذه ىي ادلباحث . ادلبحث الرسوم البيانية أو اجلدول من ادلادة فيها
 ادلزيد والفوائد وقسم –نوع الفعل وحالو واجملّرد : يف ىذا الكتاب

الفعل وادلعلوم واجملهول والصحيح وادلعتل وتصريف الفعل الصحيح 
وادلعتل وتصريف الفعل ادلعتل والفعل مع نوين التوكيد وادلتعدي 

 .ادلتصرف وادلشتق واسم الفعل- والالزم والفعل ادلتعدي واجلامد
يصمم ىذا الكتاب باستخدام الرسوم البيانية اليت هتدف إىل 

تسهيل يف تدريس علم الصرف ومع الرسوم البيانية فيها يرجو 
كما . الكاتب أن يستسهل الطالب يف تذكًن ادلادة يف ىذا الكتاب

الرتبوية يف التقنيات "ذكر علي القامسي وزلّمد علي سيد يف كتاب 
لقد أظهرت ىذه التجربة " تدريس اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا

 حبيث لغًن الناطقٌن هباجبالء فائدة اخلريطة يف تعليم اللغة العربية 
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ميكن أن يستخدمها يف تعليم ادلفردات الوظيفية كأمساء اإلشارة 
واالستفهام وحروف اجلر واألمساء كأمساء ادلدن واالذباىات والفصول 

وكذلك الرتاكيب . والتضاريس الطبيعية والطقس والصفات واأللوان
النحوية كاجلملة االستفهامية، واجلملة اخلربية وادلنفية واألمساء 

  .ادلوصولة وغًنىا
 كتاب جدول احلروف والعدد مع املعدود  .3

جدول احلروف والعدد : موضوع الكتاب 
 مع ادلعدود

 األستاذ ىاشم إمسعى: ادلؤلف   
 حرمٌن، جدة إندونيسية: الناشر   

 بدون سنة: سنة الطباعة  
  11: عدد الصفحات 

 
شلاثل بكتاب جدول الصرف، يتضمن كتاب جدول احلروف 

والعدد مع ادلعدود الرسوم البيانية أو اجلدول عن احلروف بتوسيع 
: ومن ادلبحث يف ىذا الكتاب ىي. ادلبحث حول العدد مع ادلعدود

احلروف من معانيها وادلعىن وأدواهتا وعملها اإلعرايب ووظائفها 
. اإلعرابية واألمساء واألفعال والنواسخ واحلروف والعدد مع ادلعدود

بعد أن يقسم ادلادة إىل الرسوم البيانية، يعطي الكاتب الشرح على 

                                                           

: ص. 1991.  إيسيسكو، التقنيات الرتبوية يف تدريس اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا، علي القامسي، زلمد علي السيد 
71 



61 
 

وىو دبعىن ابتداء أو عطف أو تصريف أو " واو"حرف : سبيل مثال
 .زائدة أو ظرفية أو قسم أو دبعىن ُربَّ أو تنوب عن االسم

 كتاب شرح الفواكه اجلنية على متّممة األجرومية .4
شرح الفواكو اجلنية : موضوع الكتاب  

 على متممة األجرومية
 األستاذ ىاشم إمسعى: ادلؤلف          

 سامل نبهان: الناشر  
 1998: سنة الطباعة  

 320: عدد الصفحات 
 

 

كان كتاب شرح الفواكو اجلنية على متممة األجرومية ترمجة 
وىو من الكتاب ادلخطط لفهم كتاب " متّممة األجرومية"لكتاب 

النحو األوسع حيث غالبا ما يستخدم ىذا الكتاب يف ادلعهد 
ىو دلرحلة " متّممة األجرومية"وادلقصود برتمجة كتاب . اإلسالمي

مبتدئٌن خاصة لطالب يف معهد اإلسالمي ألنو يستخدم يف ادلعاىد 
 .اإلسالمية كاألساسية يف تدريس علم النحو

يتكون ىذا الكتاب من مخسٌن مبحثاً الذي يبدأ دببحث 
وقد ترجم كلهم . عن الكالم واإلعراب والبناء وتقسيم االسم وغًنىا

 .إىل اللغة اإلندونيسية بإضافة الشرح من ادلؤلف
 

                                                           

  مقّدمة كتاب الفواكو اجلنية على متممة األجرومية
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 كتاب صرف يف شىت األوزان .5
 صرف يف شّت األوزان: موضوع الكتاب 

 األستاذ ىاشم إمسعى: ادلؤلف   
ديناميكا بركة أوتاما، : الناشر   

 جاكرتا
  م1996: سنة الطباعة  

 132: عدد الصفحات 
  

يبدأ . يتضّمن كتاب صرف يف شّت األوزان تقسيم األفعال
الفعل ادلاضي : من تقسيم أصول االفعال عند العلماء الكوفيٌن يعين

مث تقسيم . والفعل ادلضارع والفعل األمر اليت يبينهم يف ادلقّدمة
األفعال استنادا إىل ادلعىن رابط بالوقت واألفعال اجملّرد واألفعال 

وادلعىن . الصحيح وادلعتل وادلزيدات يف الفعل ادلاضي وادلضارع واألمر
األوزان واجلدوال الصيغة وكثًن من تصريف األفعال اليت تتم ببناء 

 .واألمثلة
تقسيم األفعال يف ىذا الكتاب معروض بشكل جدوال 

ولكن احملتوي يف ىذا الكتاب " أمثلة تصريفية"كمثل ما يف كتاب 
أمشل وىو يأيت مع ضمًن ووصفو يف جدوال وارشاد لتسهيل ولتذكًن 

 .ادلادة
 كتاب اسم املذّكر واملؤّنث .6
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 اسم ادلذّكر وادلؤّنث: موضوع الكتاب 
 األستاذ ىاشم إمسعى: ادلؤلف   

  م2007: سنة الطباعة  
 22: عدد الصفحات 

 
 

يتضّمن كتاب أمساء ادلذّكر وادلؤّنث ادلالحظة بعض أنواع 
األمساء ادلذّكر وادلؤّنث باكتمال ادلثال حيت جيعلها تسهيال لتكون 

إبتداءا دببحث عن تقسيم األمساء يف رلال ادلذّكر . ادلقارنة وفهمها
واصل إىل ادلادة بعدىا وىو . وادلؤّنث اليت سبتد إىل تقسيم كل األمساء

النقطة األساسية يف ىذا الكتاب ىي . عن الطريقة دلعرفة اسم ادلؤّنث
 .يتكون من ثالثة مباحث اليت سبتد إىل تسعة عشر فصوالً فرعية

زبتلف عن الكتب غًنىا، يركز ىذا الكتاب على ادلبحث 
عن األمساء  ادلذّكر وادلؤّنث ادلكتوب معا األمثلة من اآليات القرآنية 

 .بشرح من الكاتب باللغة اإلندونيسية
 كتاب األوزان مجع التكسري .7

 األوزان مجع التكسًن: موضوع الكتاب 
 األستاذ ىاشم إمسعى: ادلؤلف   

  م2008: سنة الطباعة  
 43: عدد الصفحات  
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يبحث ىذا الكتاب عن األوزان يف مجع التكسًن اليت 
وصفت تفصيال وتقسيم األوزان مجع القّلة ومجع كثرة واألوزان صيغة 

منتهى اجلموع ومشكالهتا وتبيان حرف أصلها يف شكل ادلفرد مع 
يستخدم الكاتب يف ىذا الكتاب الشرح باللغة . يف شكل مجعها

يبتدأ ادلبحث يف ىذا الكتاب بالرسوم البيانية أو . اإلندونيسية
 .اجلدول عن تقسيم مجع التكسًن بنفسو

يقّدم ىذا الكتاب صيغة األوزان شامال وىي األوزان من 
لذلك يستطيع أن يفهم . مجع التكسًن مع بيانو ومعانو لكل األوزان

 .الطالب ادلادة يف ىذا الكتاب سريعاً 
 "ابن عقيل"كتاب ترمجة األشعار يف  .8

ابن "ترمجة األشعار يف : موضوع الكتاب 
 "عقيل

 األستاذ ىاشم إمسعى: ادلؤلف   
  م2008: سنة الطباعة  

 67: عدد الصفحات 
  

ترمجة األشعار " ابن عقيل"يتضّمن كتاب ترمجة األشعار يف 
غًن أن األشعار يف ىذا الكتاب ". ابن عقيل"اليت كانت يف كتاب 

باب "يف : على سبيل مثال. قد قسم استنادا إىل ادلادة ادلبحث
اليت " ابن عقيل"، فيدّل الكاتب األشعار يف كتاب "النكرة وادلعرفة

اذلدف يف كتابة ىذا الكتاب ىو ليسّهل . تبحث عنهما مع ترمجتها
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وكتاب " ابن عقيل"الطالب يف انسجام بٌن كتاب ترمجة األشعار يف 
 .أصلو

يتكون ىذا الكتاب من تسعة ومخسٌن مبحثاً الذي يبدأ 
زيادة مهزة - دببحث عن باب الكالم واصل إىل ادلبحث عن وقف 

كانت النمرة يف كل األشعار وىي تقنٌن أمساء الديوان توجد . وصل
 .يف آواخر الكتاب

 كتاب أمساء اجملّرد واملزيد .9
 أمساء اجملرد وادلزيد: موضوع الكتاب 

 األستاذ ىاشم إمسعى: ادلؤلف   
  م2008: سنة الطباعة  

 51: عدد الصفحات 
 

 
: يتكّون كتاب أمساء اجملرد وادلزيد من مخسة مباحث وىي

تقسيم االسم من خالل اجملرّج وادلزيد واألمثلة بعض أنواع الكلمة 
ادلزيد ومشكلة األحروف الزائدة ومكاهنا ودليل األحروف الزائدة 

من تلك ادلباحث ظهرت عدة . واحلرف احملكوم على حرف الزائدة
 .ادلبحث الفرعي وىي تفاصل ىذا ادلبحث األساسية

الفرق بٌن ىذا الكتاب مع الكتاب اآلخر يعين يرّكز الكاتب 
اإلىتمام يف ادلبحث مع تبيانو من االسم من خالل عدد احلرف 

 .الذي يرتّبو



66 
 

 كتاب األفعال املضّعف الثالثي والرباعي .10
األفعال ادلضّعف : موضوع الكتاب 

 الثالثي والرباعي
 األستاذ ىاشم إمسعى: ادلؤلف   

  م2006: سنة الطباعة  
 38: عدد الصفحات 

  
يتضّمن كتاب األفعال ادلضّعف والثالثي والرباعي مجع 

األفعال ادلضّعف الثالثي و ادلضّعف الرباعي ادلرتَّب على احلروف 
ومقارن  (اجملّرد)يبتدأ دببحث عن قياس فعل ادلضّعف . اذلجائّية

 .فعل الرباعي (الوزن)فعل الثالثي ومقارن  (الوزن)
فعل : ينقسم مجع األفعال يف ىذا الكتاب إىل قسمٌن، ومها

ادلضّعف الثالثي وفعل ادلضّعف الرباعي كالمها يرتَّب على احلروف 
مجع األفعال يف ىذا الكتاب رلّهز بادلعين باللغة . اذلجائّية

أما استخدام النظام اذلجائي يف ىذا الكتاب ىو . اإلندونيسية
 .ليجعلو سهلة يف اكتشاف األفعال ادلضّعف ادلقتضى

 كتاب النسبة .11
 النسبة: موضوع الكتاب 

 األستاذ ىاشم إمسعى: ادلؤلف   
  م2007: سنة الطباعة  

 26: عدد الصفحات 
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يتضّمن كتاب النسبة أّول ادلبحث عن تعريف النسبة بنفسها 
وشرح عن تغيًن يف النسبة كمثل تغيًن اللفظي وادلعنوي واحلكمي 

والتايل وىو ادلبحث عن أحكام تغيًن النسبة اليت شرحت شامالة 
وىي تتكون من تغيًن يف اواخر االسم وتغيًن يف تلك االسم والنسبة 

 .إىل مجع التكسًن والنسبة إىل علم ادلركب مع شكل النسبة اآلخر
يركز ىذا الكتاب ادلبحث عن النسبة الذي يكتب باللغة 

جامع "اختالف عن الكتاب اآلخر، كمثل كتاب . اإلندونيسية
الذي يذكر األحكام النسبة إىل سبعة عشر أجزاء " الدروس العربية

يف ىذا الكتاب ينقسم الكاتب األحكام النسبة استناداً إىل . مباشرة
موقع تغيًن يف االسم يعين يف آخره أو يف تلك األسم مع تزديد 

ادلبحث عن النسبة يف مجع التكسًن علم الركب وأشكال النسبة 
 .اآلخر يف آخره

 كتاب التصغري  .12
 التصغًن: موضوع الكتاب 

 األستاذ ىاشم إمسعى: ادلؤلف   
  م2007: سنة الطباعة  

 21: عدد الصفحات 
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يركز كتاب التصغًن ادلبحث عن التصغًن الذي كان جزءا من 
يتضّمن ىذا الكتاب بعض أنواع من اجلمل عندما . علم الصرف

 .لكي سهلة يف فهمها (اوزانو)شكلت التصغًن أو ادلصّغر مع قياسو 
يبدأ ادلبحث عن تقسيم االسم إىل شكل ادلصّغر ومكرّب مع 

يرّتب ىذا الكتاب . شرحها مث أوزاهنا ومعين من التصغًن بنفسو
باإلضافة إىل . باللغة اإلندونيسية يكتب شامال مع األمثلة ومعاهنا

ذلك، حيتوي ىذا الكتاب على شروط يف تشكيل اسم التصغًن 
وطريقة يف تشكيل التصغًن من خالل اسم الثالثي والرباعي 

واخلماسي وأيضاً من خالل تشكيل التصغًن من الرتكيب وتشكيل 
 .التصغًن عن طريق الرتخيم

 كتاب أمساء املفرد واملثّّن واجلمع .13
أمساء ادلفرد وادلثىّن : موضوع الكتاب 

 واجلمع
 األستاذ ىاشم إمسعى: ادلؤلف   

  م2007: سنة الطباعة  
 45: عدد الصفحات 

  
يتضّمن كتاب أمساء ادلفرد وادلثىّن واجلمع ادلبحث عن االسم 

يعين تقسيم االسم من خالل عدده وىم اسم ادلفرد واسم النثىّن 
يبدأ بالرسوم البيانية عن تقسيم االسم مث بيانو . واسم اجلمع
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باستخدام اللغة اإلندونيسية شامال مع األمثلة واألوزان ادلكتوب 
 .مفصال

 كتاب النحو شرح نظام عمريطي .14
 النحو شرح نظام عمريطي: موضوع الكتاب  

 األستاذ ىاشم إمسعى: ادلؤلف   
  م2011: سنة الطباعة   

 613: عدد الصفحات  
نظام "كتاب النحو شرح نظام عمريطي ىو ترمجة من كتاب 

الذي رلّهز ببيان ووصف مفّصال مع األمثلة يف كل قواعد " عمريطي
ليجعلو ادلقارنة بٌن األمثلة واألمثلة اآلخر حيت يفهم الطالب ادلادة 

وال سيما الطالب يف ادلعهد اإلسالمي ألن يستخدم كثًن . بسهولة
 .من ادلعاىد اإلسالمية ىذا الكتاب يف تعليم علم النحو

يتكّون كتاب النحو شرح نظام عمريطي األشعار ادلوجودة يف 
وتكون . مع معاهنا وبياهنا وأمثلتها شامال" نظام عمريطي"كتاب 

البيان يف . أيضاً ادلالحظة من الكاتب باستخدام اللغة اإلندونيسية
 .ىذا الكتاب مفصال جدا وال عجب أن ىذا الكتاب ثخينا جدا

يستخدم الطالب بعض الكتب  ألستاذ ىاشم إمسعى كادلراجع ادلادة  .ب 
بادلسجد األكرب  (LPBA)اليت يعّلمو يف مؤسسات تعليم اللغة العربية 

 .ولكن استخدامها ليس أساسيّ . سونان أمبيل سورابايا

                                                           

.  م2015  يونيو9 مقابلة مع األستاذ ىاشم إمسعى 
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يستخدم األستاذ ىاشم إمسعى اللغة اإلندونيسية يف شرحها ألن عند  .ج 
باستخدام . األستاذ ىاشم البحث يف التعليم القواعد اللغة صعب جّدا

 .اللغة اإلندونيسية، ميكن أن يستخدمها وفهمها للمرحلة ادلبتدئ
 :ومن ادلزايا لتلك الكتب ىي .د 

 .تسهيل يف حفظ ادلادة ألن قد رلّهز بالرسوم البيانية -1
 . مساعدة يف تعليم لدي الطالب -2
تسهيل يف فهم ادلادة خصوصا يف ادلادة قواعد اللغة العربية  -3

 .باستخدام اللغة العربية
ومن النقصان، خصوصا يف كتاب جدول الصرف وجدول احلروف ىو  .ه 

 .ال يوجد الشرح ادلفّصل
 يف الناحية األنشطة يف تعليم اللغة العربية .2

يعّلم األستاذ ىاشم إمسعى مادة علم القواعد اللغة العربية يف مؤسسات  .أ 
. بادلسجد األكرب سونان أمبيل سورابايا (LPBA)تعليم اللغة العربية 

 .وأيضا إقامة ادلطالعة الكتب القواعد اللغة العربية وادلادة آخر يف بيتو
الطريقة ادلستخدمة عندما يعّلم يف مؤسسات تعليم اللغة العربية  .ب 

(LPBA)  بادلسجد األكرب سونان أمبيل سورابايا ىي الطريقة السلفية

                                                           

.  م2015  يونيو9مقابلة مع األستاذ ىاشم إمسعى  
  م2015 سبتامبًن 22مقابلة مع أحد طالب األستاذ ىاشم إمسعى 

 . م2015 سبتمبًن 22مقابلة مع أحد طالب األستاذ ىاشم إمسعى  
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وأما يعّلم يف بيتو، يستخدم األستاذ ىاشم إمسعى . والطريقة العصرية
 .الطريقة السلفية فقط

 عرض البيانات عن فكرة األستاذ هاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية -ب 
األول ىو ادلواد . ىناك نوعان من النقاط اليت جيب أن يَ ْهَتّم يف عملية التعليم .1

. الدراسية، والثاين ىو الطريقة التعليمية ادلستخدمة يف أثناء موّصلة ادلادة
 .وكذلك البد للمعّلم أن يهتّم باذباه يف تعليم اللغة

عرّب األستاذ ىاشم إمسعى أّن وجود الطرق التعليمية تعتمد على النظرية أو  .2
ولكن مع اخلربة الشخصية . البحوث العلمية ال يكفل صلاح يف التعليم

للمّعلم واستنادا إىل تلك اخلربة يستطيع ادلعّلم أن يطّبق الطريقة اليت تعتقد 
كما استخدام الطريقة ألستاذ ىاشم إمسعى استنادا . على أن يفهم الطالب

 إىل خربتو عندما يصبح طالبا وعندما يعّلم 
رأى األستاذ ىاشم إمسعى بأن استخدام الطريقة السلفية والطريقة العصرية  .3

 ".ذكاء الناس اآلن ىو إنتاج من الناس السابق" الزمة، ألن 
عرّب األستاذ ىاشم إمسعى بأن اللغة العربية خاسرة بادلقارنة مع اللغات اآلخر  .4

 .السيما اللغة اإلصلليزية
 

 حتليل البيانات ومناقشتها: املبحث الثالث
                                                           

 . م2015  يونيو9مقابلة مع األستاذ ىاشم إمسعى   
 . م2015  يونيو9مقابلة مع األستاذ ىاشم إمسعى  

 . م2015  يونيو9مقابلة مع األستاذ ىاشم إمسعى 
 . م2015  يونيو9مقابلة مع األستاذ ىاشم إمسعى  

  م2015  يونيو9مقابلة مع األستاذ ىاشم إمسعى 
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 حتليل البيانات عن تنمية تعليم اللغة العربية ألستاذ هاشم إمسعى -أ 
 يف الناحية تأليف كتب اللغة العربية .1

أّلف األستاذ ىاشم إمسعى الكتب عن قواعد اللغة العربية يعين علم 
النحو وعلم الصرف، بالصرف النظري عن العناصر اللغة اآلخر كمثل تعليم 

وذلك ألن حبو للعلم . األصوات وتعليم ادلفردات وكذلك ادلهارات اللغوية األربع
وأيضاً استنادا إىل . قواعد الذي تعّلمو منذ صغره يف مرحلة ادلدرسة اإلبتدائية

كراكسن فروبولينجو " بدر الّضجى"خربتو عندما تعّلم يف معهد اإلسالمي 
 .كادلعهد اإلسالمي الذي يؤكد أساس تعليم اللغة العربية يف النحو والصرف

كان األستاذ ىاشم إمسعى معلما دلادة علم القواعد اللغة العربية يعين 
بادلسجد األكرب  (LPBA)النحو والصرف يف مؤسسات تعليم اللغة العربية 

واآلخر يعين إقامة ادلطالعة الكتب القواعد اللغة العربية . سونان أمبيل سورابايا
 .وادلادة آخر يف بيتو

كما يعمل األستاذ ىاشم إمسعى الذي . كثًن من الطريقة لتطوير التعليم .أ 
خبربتو الطويلة يف عامل التعليم، . قد يعّلم يف خالل ثالثٌن سنوات تقريباً 

يريد األستاذ ىاشم أن يعطي ادلسامهة يف عامل التعليم خاصة يف تعليم 
شكل ادلسامهة لدي األستاذ ىاشم ىو بكتابة وبرتمجة . اللغة العربية

توجد عشرات من . وبشرح بعض الكتب قواعد اللغة العربية ادلوجودة
وذكرت الباحثة من الكتب ألستاذ ىاشم يف مبحث . الكتب ادلكتوبة

 .السابق
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، بال ريب، مؤشر من مؤشرات الرقي ومظهر من مظاىر التطور، الكتاب
 .ومقياس من مقاييس التقدم بٌن الشعوب

. الكتاب ىو شكل من التطوير، التطوير يف رلال ادلعلومات والتعليم
وجود تلك الكتب مهمة جّدا ينظر . كما الكتب لدي األستاذ ىاشم

بتلك الكتب يستطيع الطالب أن . إىل مساعدهتم يف عملية التعليم
 . يكتسبوا ادلعلومات عن ادلواد الدراسي

كثًن من الكتب اليت كتبها األستاذ ىاشم إمسعى استخدام اللغة  .ب 
وذلك ألن عند األستاذ ىاشم البحث يف التعليم . اإلندونيسية يف الشرح

القواعد اللغة صعب جّدا حيت استخدام الشرح  باللغة اإلندونيسية 
والثاين، باستخدام اللغة األندونيسية ىذا الكتاب ميكن أن . مطلوب

إذن الكتب ألستاذ ىاشم إمسعى . يستخدمو وفهمو للمرحلة ادلبتدئ
يستطيع أن يستخدم لكل ادلراحل يعين مرحلة مبتدئ و مرحلة متوّسطة 

صّمم الكتب ألستاذ ىاشم إمسعى اليت تبحث عن . ومرحلة متقّدمة
علم القواعد بالتفصيل ادلبحث حيت يرّكز كل الكتب على ادلادة واحدة 

 .أو ادلواد ادلرتابط
واحلديث عن لغة الكتاب من اجلانب الرتبوي عند ربليل كتاب لتعليم 

 :العربية أو تقوميو يشتمل على أربعة عناصر نعاجلها بإجياز فيما يلي
 نوع اللغة -1
 صحة اللغة -2

                                                           

معهد اللغة العربية جبامة : ، مكة ادلكّرمة يف إعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم العربيةدليل عملرشدي أمحد طعيمة،  
 .27:  م، ص1985أم القرى، 
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 اللغة الوسيطة -3
 .مراعاة خربة الدارسٌن باللغة -4

 استعمال لغة أخرى intermediate languageويقصد باللغة الوسيطة 
كعنصر مساعد لتدريس اللغة العرية، سواء أكانت ىذه اللغة من 

اللغات األم عند الدارسٌن أم كانت لغة مشرتكة يفهموهنا مع اختالف 
 .لغاهتم األم

من البيان السابق، نعرف بأن األستاذ ىاشم إمسعى يريد أن يساعد 
الطالب يف تعليم مادة القواعد بطريقة استخدام الشرح باللغة 

ومن ادلقابلة مع أحد . اإلندونيسية كلغة األم أو لغة األوىل لطالب
 .طالبو يعرض أن استخدام اللغة اإلندونيسية قد ساعدهتم يف فهم ادلادة

باإلضافة إىل النشر شائعا، كثًن من الكتب ألستاذ ىاشم إمسعى  .ج 
يستخدم أيضا لطالب كادلراجع ادلادة اليت يعّلمو يف مؤسسات تعليم 

بادلسجد األكرب سونان أمبيل سورابايا أو النشاط  (LPBA)اللغة العربية 
ولكن استخدام الكتب . مطالعة الكتب القواعد اللغة العربية يف بيتو

ادلقصود ىذا يعين استخدامها غًن . لدي األستاذ ىاشم ليس أساسيّ 
الزمة ولكن ميكن أن يستخدم الطالب كأحد من ادلراجع لفهم ادلادة 

 .قواعد اللغة الربية

                                                           

  .165: ادلرجع السابق، ص رشدي أمحد طعيمة، 
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( LPBA)بالرغم ليس الكتب األساسي يف مؤسسات تعليم اللغة العربية 
بادلسجد األكرب سونان أمبيل سورابايا، ولكن الكتب ألستاذ ىاشم 

كما عرّب أحد من الطالب الذي . إمسعى مساعدة جّدا لدي الطالب
 . يشعر دبساعدة الكتب ألستاذ ىاشم كادلراجع يف تعليم

ىناك بعض العوامل اليت ربتاج يف اىتمامها عند تطوير الكتب تعليم  .د 
يف كتاهبم أن  (2008زلّمد عبد احلميد وآخر، )اللغة العربية، كما يرد 

َثل 
َ

 بشكل ilustrasiيوجد أحد من العوامل اليت ربتاج يف اىتمامها ىي ادل
رسم بياين وسلّطط وخّط البياين ورسوم متحّرك وصور وسكتش ورمز 

 .ورسم
يشعر الطالب ادلستعِمل كتب لدي األستاذ ىاشم إمسعى بتسهيل  

وىذا . بوجود الرسوم البيانية يف بعض الكتب وأيضا مساعدة يف تعليمو
 .وفقاً  ألىداف استخدام الرسوم البيانية

 :وأما الفائدة من استخدام الرسوم البيانية يف تعليم كما يلي
 .لَيْسَتْطِلع شيأً الذي ينال على الطلبة -1
 .لينظر طريقة التدريس -2
 .ليكشف أساء الفهم -3
 .أدوات اإلختبار -4

عند أحد من الطالب الذي يستخدم الكتاب ألستاذ ىاشم إمسعى  .ه 
خصوصا يف كتاب جدول الصرف وجدول النحو أشار إىل أن الشرح 

                                                           
14

 Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran (Jakarta: Erlangga, 2011), 

hlm 110 
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فيهما غًن مفّصال بالرغم يف الناحية معارضهما جّيدا ألن فيهما رلّهز 
ولكن ىذان كتابان صعوبة يف فهمهما  للمرحلة ادلبتدئ . بالرسوم البيانية

 . بسبب ِقَصر يف شرحهما
تتّم الباحثة بأن كتاب جدول الصرف وكتاب جدول احلروف مناسب 
يف استعماذلما للمرحلة ادلتوسطة أو ادلرحلة ادلتقّدمة اليت قد تَ َعلَّم تلك 

 .ادلادة قبلها كالوسيل حلفظ ادلادة ادلدروسة
 يف الناحية األنشطة يف تعليم اللغة العربية .2

وكثًن من . كان األستاذ ىاشم إمسعى زلاضرا دبادة القواعد اللغة العربية .أ 
يف احلقيقة يرغب األستاذ . كتبو تبحث عن علم النحو وعلم الصرف

مع ذلك ال تسوير من . ىاشم إمسعى يف ادلادة قواعد اللغة العربية
كما يتلقي األستاذ بعض طالبو . ادلمكن يعّلم األستاذ ىاشم مادة آخر

الذين يريدون أن يتعلموا مالكياً دبطالعة كتب اآلخر كمثل كتاب 
التفسًن وغًنه يعتمد على ما يريدون أن يكتشفوا من أستاذ ىاشم غًن 

 .الوقت لنشاط احملّدد
بشكل عام، الدافع والتشجيع لدراسة اللغة العربية يف إندونيسيا ىي 

 من ادلصادر  اإلسالم ألغراض الدينية، وىي دلطالعة وتعميق تعاليم
الذين يتحدثون باللغة العربية، مثل القرآن واحلديث وكتب الرتاث 

يف . لذلك قدم مصطلح تعّلم اللغة العربية للدراسة اإلسالمية. وغًنىا
الواقع استخدام مصطلح تعّلم اللغة العربية للدراسة اإلسالمية تتعلق 

حيث كان اذلدف النهائي لتعليم اللغة العربية ىو . بأىداف التعّلم فقط
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ميكن أن يستخدمها كأداة لفهم تعاليم اإلسالم ادلتضمنة يف مصادر 
الدين اإلسالم الرئيسي وىي القرآن واحلديث وكتب الرتاث الذين يتمون 

 .كتابتهم باللغة العربية
لذلك أحد من احلجج تعليم مادة آخر غًن اللغة العربية يف بيت األستاذ 

ىاشم إمسعى ىي شكل من تعليم اللغة العربية لدراسات اإلسالمية 
دبطالعة الكتب منها تفسًن القرآن لبعض الطالب الذين يريدون أن 

باللغة العربية، يدل  ادلتضمنة الدينية الكتب دراسة خالل من. يتعّلموا بو
ألستاذ ىاشم إمسعى ىو ميكن أن  العربية اللغة تعليم من على أن الغرض

يستخدمها كأدة لفهم تعاليم اإلسالم ادلتضمنة يف مصادر الدين 
 .اإلسالم وىو القرآن واحلديث ادلكتوبة باللغة العربية

كالعجم عندما نعّلم اللغة  توجد بعض احلجج دلاذا نعّلم علم النحو
 :العربية وىي

 النحو ىو واقعية لغوية -1
م استخدام اللغة -2  النحو ىو النظام ويَنظِّ
   .النحو ىو الوسيلة ادلساعدة لفهم اجلملة والرتاكيب اجلملة -3

تعليم النحو ىو جزء من ادلادة قواعد اللغة العربية كأحد من عناصر 
على سبيل . كونو مهّم جّدا يف تعليمو استنادا إىل احلجج ادلذكورة. اللغة

يعّلم تلك ادلادة يدّل بأن رأى األستاذ ىاشم ادلادة قواعد اللغة ىي 
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 Bisri Mustofa & M. Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN MALIKI PRESS, 2012), hlm: 6. 
16

 M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi dan Media, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm:65 
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وأيضا ادلادة ىذا العنصر لدي دور مهّم يف تعليم . مهّمة يف تعليمها
 . اللغة واتقان يف مهارات اللغوية األربع

( LPBA)استخدام الطريقة عندما يعّلم يف مؤسسات تعليم اللغة العربية  .ب 
بادلسجد األكرب سونان أمبيل سورابايا سواء تقريبا بالطريقة ادلستخدمة 

عندما يعّلم يف البيت أي نشاط ادلطالعة الكتب يف بيت األستاذ ىاشم 
يستخدم األستاذ الطريقة السلفية والعصرية يف مؤسسات تعليم . إمسعى

إما يف . بادلسجد األكرب سونان أمبيل سورابايا (LPBA)اللغة العربية 
الفرق ىذا . نشاط تعليم يف بيتو يستخدم األستاذ الطريقة السلفية فقط

النظام التعليمي يف مؤسسات تعليم . ألمنها النظام التعليمي بينهما سلتلفة
بادلسجد األكرب سونان أمبيل سورابايا ىو رمسية  (LPBA)اللغة العربية 

 .أما النشاط التعليم يف بيت األستاذ العكس
ربديد عدد اإللقاء يف احملاضرة مع اكتمال ادلواد ادلشمولة يف نظام التعليم 

الرمسي جيعل استخدام طريقة السلفية اليت تعتقد على تفصيلها صعب يف 
باإلضافة إىل ذلك، فإن . استخدامها بدون االندماج مع طريقة العصرية

الطريقة السلفية تستغرق وقتا طويال عند استخدامها يف نظام التعليم 
وىذه ىي حجة آخر استخدام . الرمسي  الذي يتطلب سريعا وحاال

الطريقة السلفية والطريقة العصرية ألستاذ ىاشم إمسعى حينما يعّلم يف 
بادلسجد األكرب سونان أمبيل  (LPBA)مؤسسات تعليم اللغة العربية 

 .أما النشاط التعليم يف بيت األستاذ ىاشم مّيال إىل اسرتاح. سورابايا
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يستخدم األستاذ ىاشم إمسعى اللغة اجلواوية يف أثناء عملية التعليم كما 
أما تطبيق من . يف معهد اإلسالمي وأّما شرحو يعتمد إىل الطالب

( LPBA)الطريقة التعليمية ادلستخدمة يف مؤسسات تعليم اللغة العربية 
بادلسجد األكرب سونان أمبيل سورابايا ىي يعطي األستاذ ىاشم ادلثال 

. يف األّول مث الشرح مث اخلالصة يف شكل القواعد من ادلثال ادلذكور
وأحيانا يعطي األستاذ ادلادة من القواعد يف األول مث يعطي ادلثال من 

 .القواعد
فيمكن حصرىا يف الطريقة . ىناك بعض الطرق يف تعليم القواعد النحوية

 :التالية
وىذه الطريقة يبدأ فيها ادلعلم يعرض القاعدة : الطريقة القياسية .1

النحوية أوال وتعليمها للطالب، مث يلى ذلك عرض على األمثلة 
والشواىد اليت توضح ىذه القاعدة النحوية، وبعد ذلك يتم عمل 

بعض التطبيقات عن طريق ايراد بعض اجلمل اليت تعزز القاعدة 
وىناك كتب الفت يف ضوء ىذه الطريقة . وتؤكدىا لدى الطالب

 .مثل كتاب قواعد اللغة العربية حلفىن ناصف وآخرين
وىذه الطريقة يبدأ فيها ادلعلم بتسجيل رلموعة : الطريقة االستقرائية .2

من األمثلة اليت تتضمن القاعدة أو ادلفهوم النحوى مث حياول ادلعلم 
أن جيذب انتباه الطالب إىل كل ىذه األمثلة، حيت يستطيعوا 
استنباط القاعدة النحوية ادلطلوبة من ىذه األمثلة، يلي ذلك 

                                                           

دار الثقافة والنشر والتوزيع، : ، القاىرةتعليم اللغة العربية والرتبية الدينيةزلمد رشدى خاطر ومصطفى رسالن،  
 .198: م، ص2000
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تسجيل القاعدة على السبورة، مث يذكر بعض التطبيقات لتدريب 
وأشهر كتاب تبىن ىذه . الطالب على القاعدة النحوية ادلدروسة

 .الطريقة كتاب النحو الواضح لعلى اجلارم ومصطفى أمٌن
وتقوم على االتيان بنص متكامل يستوعبو : طريقة النصوص ادلتكاملة .3

الطالب، ويناقشون معناه، مث يستخلصون منا بارشاد ادلعلم القاعدة 
 .اليت تشتمل عليها األمثلة

يف ىذه الطريقة يطلب ادلعلم من تالميذه أن جيمعوا : طريقة النشاط .4
اجلمل والنصوص والرتاكيب اليت يتناول أي مفهوم ضلوى يراد تعلمو 

كادلبتدأ أو اخلرب او الفعل والفاعل، النواسخ، حروف اجلر، أدوات 
ادلهم تكون عملية اجلمع ىذه شلا يعن ذلم يف . . . االستفهام 

الكتب ادلدرسية أو القصاص أو اجملالت أو الصفح، ويلى ذلك أن 
يقوم ادلعلم باستنباط ادلفهوم النحوى، وتسجيل القاعدة، مث القيام 

 .بالتطبيقات ادلختلفة
وميكن أن تطبق ىذه الطريقة يف رلال التعليم : طريقة ادلشكالت .5

يضع ادلعلم أمام طالبو مشلكة : أّوال: النواحى على النمط اآلتى
ضلوية ال يتسىن حلها اال عن طريق القاعدة اجلديدة، كأن جيمع عن 

طريق القراء أو التعبًن بعض األخطاء اليت عن عدم معرفة القاعدة، 
ويناقشها مناقشة تظهر منها حًنرهتم وحاجاهتم إىل ما يساعدىم 

                                                           

. 199:زلمد رشدى خاطر ومصطفى رسالن، ادلرجع السابق، ص  
 .200:  نفس ادلرجع، ص

. 200: ، صنفس ادلرجع 
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وكأن سبثل االنتقالة من القواعد اليت . . على اخلروج من ىذه احلًنة 
وتأيت . سبقت إىل القاعدة اجلديدة مشكلة يف حاجة إىل حل

اخلطوة الثانية وفيها يتناول ادلعلم مع تالميذه ىذه ادلشكلة اليت سبق 
عرضها متيحا ذلم الفرصة يف مواجهتها بأنفسهم وجبهدىم الذايت، 

وعلى سبيل ادلثال أخذ أسلوب االستثناء كمثل تطبيقى حى، 
وتأتى اخلطوة الثالثة وفيها : ومعرفة أوجو االعراب ادلختلفة للمستثىن

يوجو ادلعلم أنظار طالبو إىل اختالف وظيفة الكلمة يف مجلة، 
واختالف التكوين يف اجلمل منتظرا منهم احلال، فإذا بدأ عجزىم 
أخذ بأيديهم إىل القاعدة والضبط الصحيح وتأتى اخلطوة األخًنة 

بغرض التطبيقات ادلختلفة واالستخدامات ادلتنوعة على القاعدة 
 .النحوية

وىذه الطريقة ليست خاصة بالقواعد النحوية فقط، : طريقة التعيٌن .6
وامنا ىي طريقة شاملة، تتعامل مع اللغة ككل، وىذه الطريقة 

تتناسب إىل حد كبًن مع الطالب جامعٌن، أو من يناظروهنم، 
ويصعب استخدامها مع تالميذ التعليم العام، ألهنا تتطلب الرجوع 

إىل مصادرة متعددة، حيت يتم تغطية النص، أو اجلزء ادلراد دراستو 
  .من سلتلف النواحى

استناذا إىل العرض من  بعض الطرق ادلذكورة، يقصد بالطريقة 
السلفية والطريقة العصرية اليت يستخدمهما األستاذ ىاشم يف 
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بادلسجد األكرب سونان أمبيل  (LPBA)مؤسسات تعليم اللغة العربية 
استخدام الطريقة . سورابايا مها الطريقة القياسية والطريقة االستقرائية

القياسية اليت تبدأ بعرض القاعدة النحوية مث األمثلة كثًنا يف تطبيقها 
ومن ادلمكن يقصد بطريقة القياسية . يف معهد اإلسالمي السلفي

 .ىي الطريقة السلفية لدي األساذ ىاشم إمسعى
 حتليل البيانات عن فكرة األستاذ هاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية -ب 

يعّلم . جيعل حب األستاذ ىاشم إمسعى إىل اللغة العربية بعض من حياتو
األستاذ ىاشم علمو كل يوم تقريباً إىل طالبو يف مؤسسات تعليم اللغة العربية 

(LPBA)  بادلسجد األكرب سونان أمبيل سورابايا أو من خالل نشاط ادلطالعة
خبربتو عن تعليم اللغة العربية . الكتب القواعد اللغة العربية وادلادة آخر يف بيتو

حول ثالثٌن سنوات تقريباً، قد اكتسب األستاذ كثًن من اخلربات عندما يتعّلم 
كما ُيشرح يف ادلبحث . ويعّلم اللغة خصوصا يف تعليم اللغة العربية إىل طالبو

السابق، أن الطريقة اليت يستخدمها األستاذ يف التعليم تستند إىل خربتو عندما 
 .يتعّلم ويعّلم اللغة العربية

عند األستاذ ىاشم إمسعى، ىناك نوعان من النقاط اليت جيب أن يَ ْهَتّم  .1
األول ىو ادلواد الدراسي، والثاين ىو الطريقة التعليمية . يف عملية التعليم

وجيب أن يكون النقطٌن دافعا لبعضها . ادلستخدمة يف أثناء موّصلة ادلادة
إذا كانت ادلادة جيدة فالبد دبشاركة الطريقة اجليدة أيضا، . البعض

جيب أن يتم تكييف استخدام ادلواد والطريقة لتحقيق . وكذلك العكس
 .األىداف التعليمية ادلرجّوة
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كما عرضتها أنصار يف كتابو بأن ىناك عاملٌن ىامٌن يف عميلة التعليم، 
. كالمها مرتابطة. الوسائل التعليمية (2الطريقة التعليمية، و  (1: ومها

اختيار أحد من الطرق التعليمية ادلعينة يؤثر أنواع الوسائل التعليمية 
ادلناسبة، بالرغم جيب أن يهتم اجلوانب األخرى يف اختيار الوسائل 

األىداف واجلنس والوظيفة وإجابة ادلرجّوة اتقاهنم : التعليمية، كما يلي
ومع . على التلميذ بعد التدريس وسياق التعليم مع خصائص التلميذ

ذلك ميكن أن يقول أن أحد من الوظيفية الرئيسية لوسائل التعليمية ىو 
كأداة مساعدة يف التعليم الذي يؤثر على مناخ التعليم والظروف وبيئة 

يف بعض الكتاب يذكر أن وسيلة . التعليم اليت رتبت وشكلتها ادلعّلم
 .التعليم يشار إىل ادلواد الدريسية

ادلواد الدراسية أو ادلواد لتعليمية ىي شيء مهّم يف عملية التعليم وىي 
 :أما فائدهتا للمعّلم ىي. عامل ادلؤثّر يف مزيّة التعليم

 .فّعالية الوقت يف عملية التعليم -أ 
 .تغيًن دور ادلعّلم كادلعّلم إىل وسيطة -ب 
 .ترقية الفّعالية والتعامل يف عملية التعليم -ج 

 :أما فائدهتا للطالب ىي

 .يستطيع الطالب أن يتعّلموا بالذايت -أ 

                                                           
23

  Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya, 

(Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm: 3-4. 
24

 M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi dan Media, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm:69 
25

 M. Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, 

Materi dan Media, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm: 74-75 
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 .يستطيع الطالب أن يتعّلموا بناًء على ما يريد -ب 
 .يستطيع الطالب أن يتعّلم بناًء على قدرتو -ج 

ويثّبت . ينعكس استخدام الطريقة إىل األساليب يف موجو ادلواد الدراسية
الدّقة يف استخدام الطريقة إىل النجاح يف استخدامها يف موجو ادلواد 

 . الدراسية حيت ربّقق األىداف التعليمية

إذا يريد ادلعّلم طالبَو . وكذلك البد للمعّلم أن يهتّم باذباه يف تعليم اللغة
يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية فاذباه تعليمو ليس يف القواعد ولكن 

وكيف ضلن نتشّجع الطالب ليتكّلموا . يف كثًن تطبيق وتشجيع وشلارسة
وأماّ إذا اذباه يف تعليم اللغة ىو القدرة يف قراءة الكتاب، . باللغة العربية

والتطبيق ىو يقرأ . فالطريقة ادلستخدمة ىي توجيو الطالب لتعّلم ادلواد
األستاذ الكتاب استنادا إىل علم النحو والصرف ويكّرر الطالب مث يأمر 

 .األستاذ طالبو لتجريب قراءة الكتاب صحيحاً، صحيح يف ضلوه وصرفو
ا وتوجد . وأيضاً تثبيت االذباه أو األىداف التعليمية ىي مهمذة جدًّ

ىذه ادلرحلة يف أّول أو قبل أن يثّبت الطريقة ادلستخدمة وادلواد الدراسية 
تثبيت االذباه أو األىداف من ِضْمن يف مرحلة زبطيط كما . ادلوّصلة

للتدريس  (12: 2000زلّمد رشدي اخلاطر ومصطفى رسالن، )ذكر 
أما . مرحلة التخطيط، مرحلة التنفيذ ومرحلة التقرمي: ثالث مراحل

مث . استخدام الطريقة مع موّصلة ادلواد الدراسية من ِضْمن مرحلة التنفيذ

                                                           

. 77-76: نفس ادلرجع، ص 
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ىل ىي ناجح أم غًن . مرحلة التقومي يعين تقييم من عملية التعليم
 .ناجح

من تلك العرض، نعرف أن ادلراحل التعليم لدي األستاذ ىاشم إمسعى 
بدأ من تثبيت االذباه أو األىداف التعليم وكذلك . وفقاً للنظرية ادلوجودة

 .أمهّية تثبيت الطريقة وادلواد الدراسية ادلوّصلة
عرّب األستاذ ىاشم إمسعى أّن وجود الطرق التعليمية تعتمد على النظرية  .2

ولكن مع اخلربة الشخصية . أو البحوث العلمية ال يكفل صلاح يف التعليم
للمّعلم واستنادا إىل تلك اخلربة يستطيع ادلعّلم أن يطّبق الطريقة اليت 

 . تعتقد على أن يفهم الطالب
األستاذ ىاشم إمسعى أفكاره يف شكل استخدام الطريقة عندما يطّبق 

كمثل استخدام الطريقة اليت يطّبق يف . يعّلم ادلادة قواعد اللغة العربية
يستند استخدام الطريقة لدي األستاذ ىاشم إمسعى إىل . عملية التعليم

خربتو يف خالل يصبح طالبا وعندما يصبح معّلما، وليس من النظريات 
 .اليت توجد يف احلاضر

يرد كذلك ألن يف تطبيقها يعّلم األستاذ ىاشم إمسعى مادة قواعد اللغة 
إذن خربتو يف تعليم القواعد قادرا مع . العربية فقط وليس مادة آخر

حيت يعرف . زبّصصو عندما يتعّلم ىي يف مادة قواعد اللغة العربية
ويستطيع أن حيّدد الطريقة يف تعليم القواعد ادلناسبة لتستعمل يف عملية 

. لذلك أن اخلربة ىي العامل األساسي يف صلاح التعليم. تعليمو تسهيال
 .إما خربة عندما يتعّلم وال خربة ادلعّلم على مّدى يعّلم
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رأى األستاذ ىاشم إمسعى بأن استخدام الطريقة السلفية والطريقة  .3
 ".ذكاء الناس اآلن ىو إنتاج من الناس السابق" العصرية الزمة، ألن 

لذلك يستخدم األستاذ ىاشم إمسعى الطريقة السلفية بصرف النظر 
ويف تطبيقو ميارس األستاذ ىاشم إمسعى . استخدام الطريقة العصرية

الطريقة ادلستخدمة أستاذه اليت تعتقد على أن يفهم الطالب بدون ترك 
 .الطريقة التعليمية تعّلمو أو الطرق التعليمية اليت توجد يف احلاضر

عندما سئل األستاذ ىاشم إمسعى عن تعليم اللغة العربية خاصة يف 
اإلندونيسية، أجاب األستاذ ىاشم بأن اللغة العربية خاسرة بادلقارنة مع اللغات 

ميل كل . اآلخر السيما اللغة اإلصلليزية واللغة العربية ليس اللغة ليكتسب النقد
وبالواقع، اللغة اإلصلليزية مشهورة يف استخدامها من اللغة . اإلنسان على ما ينظر

العربية، فضال عن اللغة اإلندونيسية كاللغة األوىل أو اللغة األم جملتمع يف 
كثًن من اإلعالن تستخدم اللغة اإلصلليزية فضال عن : كمثل اإلعالن. إندونيسية

إذن، . اللغة اإلندونيسية وال يوجد اإلعالن يستخدم اللغة العربية يف إندونيسية
 .من خالل ماديا اللغة العربية ال يزال تتخّلف عن اللغة اإلصلليزية
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 الفصل اخلامس

 ملخص نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات

 

 ملخص نتائج البحث -أ 
وىي عن اعتمادا على النتائج اليت حصلت عليها الباحثة يف الدراسة املبدئية 

ميكن للباحثة أن تلخص أىم جهود األستاذ ىاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية 
: نتائج البحث فيما يلي

أن جهود األستاذ ىاشم إمسعى يف تطوير تعليم اللغة العربية ىي  -1
كتابة وبًتمجة وبشرح بعض الكتب قواعد بشكل يعطي املسامهة ب

يساعد الطالب يف تعليم مادة القواعد و. اللغة العربية املوجودة
بطريقة استخدام الشرح باللغة اإلندونيسية كلغة األم أو لغة األوىل 

وكذلك يعّلم األستاذ ىاشم إمسعى املادة قواعد اللغة العربية . لطالب
باملسجد األكرب سونان  (LPBA)يف مؤسسات تعليم اللغة العربية 

 . أمبيل سورابايا ومادة آخر يف بيتو باستخدام الطريقة املناسبة
ميكن أن : أما فكرة األستاذ ىاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية ىي -2

يعرض دائما يف بعض . ينظر فكرة األستاذ ىاشم إمسعى من كتبو
كتبو احلجة يف تأليف ىذا الكتاب وىي لكي املادة تسهيال يف 

َيهَتمُّ مبشكالت املوجهات لدي طالب يف تعليم قواعد . فهمها  اماًا 
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املواد وكذلك مراعاتو يف عملية التعليم بوجود اىتمام يف . اللغة العربية
 .الدراسي و الطريقة التعليمية املستخدمة يف أثناء موّصلة املادة

 
 التوصيات -ب 

بناء على العرض ومناقشتها البيانات السابقة تقدمت الباحثة  التوصيات 
: التالية

ترجو الباحثة أن يعطي املعّلم مراعاتو يف تعليم قواعد اللغة العربية  -1
كأحد من عناصر اللغة ألن دوره مهّم يف تعليم اللغة واتقان يف 

 .مهارات اللغوية األربع
 املعّلم الطريقة واملواد الدراسية اليت  كن أن يستعملترجو الباحثة أن  -2

 .جتعل الطالب تسهيال يف فهم املادة القواعد اللغة العربية

 املقرتحات -ج 

بناء على العرض ومناقشة البيانات السابقة تقدم الباحثة املقًتحات ىي 
  امليسر  لفهم الطلبة يف تعليمواد الدراسيةاملالطريقة و يستخدم عّلمللم ينبغي

 حىت ال وأيضا يعطي مراعاهتا يف اجتاه تعليم اللغةومناسبة باحلاجة إىل املادة التعليمية 
 .و  كن أن حتقق األىداف يف تعليم اللغة العربيةيشعر الطالب بالتعب وامللل، 
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 قائمة املصادر واملراجع

 
 

 املصادر - أ
 القرآن الكرمي

 املراجع العربية - ب
البحث النوعي  ،أمحد غباري ويوسف عبد القادر أبو شندي وخالد حممد أبوشعًنةثائر 

 . 2011مكتبة اجملتمع العريب، : عمان النفس، يف الرتبية وعلم
مفهومو أدواتو : البحث العلمي ،ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق

 . م1997، دار أسامة للنشر والتوزيع:  الرياض،3: ط،وأساليبو
أساليب تدريس اللغة العربية بٌن النظرية  قاسم عاشور وحممد فؤاد احلوامدة، راتب

 . م2010دار ادلسًنة للنشر والتوزيع، : ، عمانوالتطبيق
، مكة  يف إعداد ادلواد التعليمية لربامج تعليم العربيةدليل عملرشدي أمحد طعيمة، 

 . م1985معهد اللغة العربية جبامة أم القرى، : ادلكّرمة
منشورات : ، الرباطتعليم العربية لغًن الناطقٌن هبا مناىجو وأساليبو أمحد طعيمة، رشدي

 .م1989ادلنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة إيسيسكو، 
،  9: ، طجامع الدروس العربية موسوعة يف ثالثة أجزاءالشيخ مصطفى الغالييين، 

 . م2009دار الكتب العلمية، : لبنان
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إضاءات لرفع كفاءة معلمي اللغة العربية لغًن الناطقٌن عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان، 
 . م2011ا، الرياض، بو

نظريات التعلم وتطبيقاهتا يف علوم اللغة اكتساب ادلهارات اللغوية ، عبد اجمليد عيساىن
 . م2012دار الكتاب احلديث، : ، القاىرةاألساسية

 2010دار ادلسًنة للنشر والتوزيع، : ، عمانطرق تدريس اللغة العربيةعلي أمحد مدكور، 
 .م

 التقنيات الرتبوية يف تدريس اللغة العربية لغًن الناطقٌن ،علي القامسي، حممد علي السيد
.  1991.  إيسيسكو،هبا

ادلرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانب فتحي على يونس وحممد عبد الرؤوف الشيخ، 
.  م2003مكتبة وىبة، :، القاىرة(من النظرية إىل التطبيق)

دار : ، القاىرةتعليم اللغة العربية والرتبية الدينيةحممد رشدى خاطر ومصطفى رسالن، 
 .م2000الثقافة والنشر والتوزيع، 

 . م2000دار الفالح، : ، عمانأساليب تدريس اللغة العربية حممد علي اخلويل،
 . م1997ادلكتبة العصرية، : ، بًنوت الصوتيات والفونولوجيامصطفى حركات،

 1985دار النفائس، : ، بًنوتخصائص العربية وطرائق تدريسها حممود معروف، نايف
 .م

مطبعة جامعة موالنا : ، ماالنجادلوجو لتعليم ادلهارات اللغوية لغًن الناطقٌن هبانور ىادي، 
 .  م2011مالك إبراىيم اإلسالمية ماالنج، 

 1998سليم نبهان، : ، سوراباياشرح الفواكو اجلنيّة على متمّمة اجلروميةىاشم إمسعى، 
 .م
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وجهوده يف تعليم اللغة  (إندونيسيا)كياىي احلاج اإلمام زركشى كونتور أمحد زبيدي، 
، رسالة ادلاجستًن، غًن (دراسة عن طريقة تدريس مهاريت الكالم والكتابة)العربية 

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، : ادلنشورة، ماالنج
 .م2008

 فكرة احلبيب حسن بن أمحد باىارون بانقيل يف تعليم مهارات اللغة العربية،أرديينيت، 
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية : رسالة ادلاجستًن، غًن ادلنشورة، ماالنج

 .م2013احلكومية ماالنج، 
رسالة ، الفكر الرتبوي أصولو وغاياتو عند علماء ادلسلمٌنفوزي أمحد حممد احلزيب، 

جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية : ادلاجستًن، غًن ادلنشورة، ماالنج
 .م2009احلكومية ماالنج، 

دراسة عن طريقة تدريس )سوتامان، فكرة الشيخ بصاري علوي عن تعليم اللغة العربية 
 .، غًن ادلنشورة(مهاريت يعىن مهارة القراءة والكتابة
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 دليل املقابلة املباشرة

 ما هي الشكل النشاط من اجلهود األستاذ هاشم إمسعى لتنمية اللغة العربية؟ .1
 ما هي أنوع اجلهود لدي األستاذ هاشم إمسعى؟  .2
ما هي األهداف من استخدام اللغة اإلندونيسية يف بعض الكتب ألستاذ هاشم  .3

 إمسعى؟
 من الذي يستخدم الكتب ألستاذ هاشم إمسعى؟ .4
 ما هي احلجة ألستاذ هاشم إمسعى تركيز التعليم اللغة العربية إىل تعليم القواعد؟ .5
كيف عملية التعليم الذي يستخدمه األستاذ هاشم إمسعى عندما يعّلم يف  .6

باملسجد األكرب سونان أمبيل سورابايا أو  (LPBA)مؤسسات تعليم اللغة العربية 
 ؟(الطريقة والوسائل املستخدمة وأي املادة  )نشاط التعليم يف بيته 

 كيف فكرة األستاذ هاشم إمسعى يف تعليم اللغة العربية؟ .7
  

 دليل املقابلة غري املباشرة

 هل تستخدم بعض الكتب ألستاذ هاشم إمسعى؟ .1
 ما رأيك عن الكتب لدي األستاذ هاشم إمسعى؟ .2
 ما هي املزايا من بعض الكتب ألستاذ هاشم إمسعى اليت تستخدمهم؟ .3
 ما هي النقصان من بعض الكتب ألستاذ هاشم إمسعى اليت تستخدمهم؟ .4
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