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 اإلهداء

 
 أهدي هذه الرسالة إىل :

( الذان ربياين أحسن الرتبية وأدابين أتديبا إسالميا ومها غفور له)امل ووالدي ،والديت .1
املعلمان األوالن اللذان تلقيت على يديهما الكرميتني أول مبادئ األخالق واجلهود 

أدعوا من عميق قليب، و  ق والصعاب يف احلياة شكرا ال هناية هلما.يف مواجهة العوائ
 واكرمهما وارزقهما عمال صاحلا ومقبوال، آمني..اللهم اغفر هلما وارمحهما  

زوجيت احملبوبة اليت مل تزل ترافقين وتشجعين وخبلوصها تعطي ما لديها ألجل إهناء  .2
م ابرك هلا وطول عمرها. وولدي حممد داوم خري العباد الذي ههذه الرسالة، الل

لكتابك الكرمي افظا اللهم اجعله ولدا صاحلا متأداب وحأصبح محاسة يف كل أعمايل، 
 وعلوم الشرعيات...
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 مستخلص البحث 
يف تعليم اللغة العربية مبادورا، رسالة  وجهوده م. أفكار كياهي احلاج أمحد غزايل سامل 2016 حممد أنوار،

املاجستري، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكوميو 
 ( الدكتور فيصل حممود آدم السوداين.2( الدكتور احلاج حممد عبد احلميد، )1) ماالنج. املشرف

 
 احلاج أمحد غزايل سامل، أفكار، جهود، اللغة العربية. : كياهي  الكلمات املفتاحية

يف سياق اتريخ دخول اللغة العربية يف عدة مناطق يف أندونيسيا ال ميكن أن ننكر أن هناك األشخاص 
ومن أحد القادة الذي يعترب انجحا يف  .الذين هلم دور كبري يف جهود نشرها وتعليمها، وكذلك يف جزيرة مادورا

لغة العربية يف مادورا هو كياهي احلاج أمحد غزايل سامل. مبثابرته يقوم بسلسلة من اجلهود وتعليم اللغة جمال تعلم ال
 العربية للطالب يف مادورا ابستخدام الطرائق اخلاصة اليت تنطلق أصيلة عن آرائه وأفكاره.

سامل يف تعليم : األول، للوصف وحتليل أفكار وجهود كياهي احلاج أمحد غزايل  فأهداف هذا البحث
اللغة العربية مبادورا، والثاين، للوصف وحتليل الطرائق اليت يستخدمها كياهي احلاج أمحد غزايل سامل يف تعليم اللغة 

 العربية مبادورا.
استخدم هذا البحث املنهج الكيفي ابملدخل دراسة شخصية، ولنيل البياانت يستخدم الباحث طريقة 

ق، كلها تستخدم إلجابة األسئلة عن أفكار وجهود كياهي احلاج أمحد غزايل سامل يف املقابلة، واملالحظة، والواثئ
 تعليم اللغة العربية مبادورا.

( اجلهود اليت يقوم هبا كياهي احلاج أمحد غزايل سامل يف تعليم 1)وهي : وقد حصل الباحث عدة نتائج 
وإبنشاء املعهد من  ة مبادورا.اإلسالمي يف بعض املعاهد بيةاملركز لرتقية اللغة العر  اللغة العربية مبادورا هي : إبنشاء

قبل نفسه املتخصص يف تعليم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية. وكذلك قام كياهي احلاج أمحد غزايل سامل  
 كمعلم اللغة العربية يف بعض املعاهد واجلامعات اإلسالمية مبادورا.

نظرايت التعلم السلوكية ب أفكار أصيلة من عنده وتناسب متاما امبادورا، أهن يف تعليم اللغة العربية ه( أما أفكار 2)
لنظرية التعليمية املعرفية اليت تركز اهتمامها اجلانب املعريف واباليت تركز اهتمامها على اجلانب اخلارجي من اإلنسان 

( الطريقة اليت يستخدمها يف تعليم اللغة العربية تناسب متاما بطرائق تعليم اللغة العربية السائدة اليت 3أو العقل )
 نستطيع أن جندها يف الكتب الفها العلماء وخرباء تعليم اللغة العربية. 

كياهي احلاج أمحد غزايل سامل هو أحد الرواد يف ئج هذا البحث ميكن أن نلخص أن  ابإلعتماد على نتا
الذي يقوم بعدة جهود يف نشرها وتعليمها مبادورا . كان أفكاره تناسب متاما بنظرة نظرايت تعليم اللغة العربية 

 .لغة العربية السائدةالتعلم للغة العربية احلديثة، وكذلك من حيث تطبيقها  تناسب متاما بطرائق تعليم ال
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ABSTRACT 

Anwar, Moh. 2016. KH A. Gazali Salim’s Thought and Enterprises in Arabic Learning in 

Madura, Thesis, Arabic Language Study Program of Postgraduate in the State 

IslamicUniversity of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors (1) Dr. H. M. Abd. 

Hamid, MA. (2) Dr. Faisol Mahmoud Adam, MA. 
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             In the history context of the Arabic language inclusion in several areas in Indonesia, it 

could not be denied that there are some figures who have a big role in the deployment effort 

and learning, as well as in Madura island. One of the leaders who is considered successful in 

the business of Arabic learning in Madura is KH. AhmadGazali Salim. By his perseverance, 

he has made any efforts to teach arabic for his students in Madura using special method which 

departs from his original ideas and thoughts. 

The purposes of this study are, first describing and analyzing the thought and effort of 

KH. Ahmad Ghazali Salim in Arabic learning in Madura. Second, describing and analyzing 

the methods used by KH. Ahmad Ghazali Salim in that Arabic learning in Madura. 

This study uses qualitative analysis research with exponent study approach, and the collection 

of data is conducted by interview, observation and documentation, all of which are used to 

answer the problems of thought and effort of KH. Ahmad Ghazali Salim in Arabic learning in 

Madura. 

In this study,  researcher found several findings of KH. Ghazali Ahmad Salim’s 

thought, effort and methode in Arabic learning. (1) The effort that conducted by KH. Ahmad 

Ghazali Salim in Arabic learning are; establishing the development bases of Arabic language 

in some islamic boarding schools, establishing his own islamic boarding school which is 

specialized in the development of Arabic and islamic studies in Madura named Ma'had Darul 

-lughah Wa Al - Dirasat Al - Islamiyah, teaching Arabic language in various cottages and 

Universities in Madura. (2) KH. Ahmad Gazali Salim’s thought in Arabic language learning 

is, that his thought is original and accordance with the views of modern learning theories, 

especially behaviorism theory that emphasizes the external aspects of learners by creating an 

arabic environment, giving stimulus and response to them, also kognitifisme learning theories 

that emphasizes the internal aspects of the students that realized by providing subject matter 

intensively through the learning process that involves an element of sense (cognitive) to digest 

and understand the subject matter. (3) The method applied by KH. A. Gazali Salim in Arabic 

learning includes four skills, namely; listening, speaking, reading and writing skills, that 

accordance with the Arabic popular learning methods that can be found in the book of 

learning methods explained by the Arabic learning method experts.  

Based on the results of this study concluded that; KH. A. Gazali Salim is one of the 

Arabic language development figure in Madura who has made any efforts of the deployment 

and learning. His thoughts abaout method of Arabic learning is accordance with the view of 

the modern Arabic learning theory, so does about the practice, really accordance with popular 

Arabic learning methods contained in the book written by the Arabic learning experts. 
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ABSTRAK 

Anwar, Moh. 2016. Pemikiran dan Usaha KH. A. Gazali Salim Dalam Pembelajaran 
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(1) Dr. H. M. Abd. Hamid, MA. (2) Dr. Faisol Mahmoud Adam, MA. 

 

Kata Kunci : KH. A. Gazali Salim, Pemikiran, Perjuangan dan Bahasa Arab.  

 

Dalam konteks sejarah masuknya bahasa arab di berbagai daerah di indenonesia tidak 

bisa disangkal lagi bahwa di sana ada tokoh – tokoh yang memiliki peran besar dalam upaya 

penyebaran dan pembelajarannya, termasuk juga di kepulauan Madura. Salah seorang tokoh 

yang dianggap berhasil dalam usaha pembelajaran bahasa arab di Madura adalah KH. Ahmad 

Gazali Salim. Dengan ketekunannya beliau melakukan serangkain usaha dan membelajarkan 

bahasa arab kepada para pelajar di madura dengan menggunakan metode – metode khusus 

yang berangkat dari gagasan dan pemikirannya secara orisinil. 

Adapun tujuan dari penelitian ini, Pertama, mendeskripsikan dan menganalisis 

pemikiran dan usaha KH. Ahmad Gazali Salim dalam pembelajaran Bahasa Arab di Madura. 

Kedua,mendeskripsikan dan menganalisis metode yang digunakan oleh KH. Ahmad Gazali 

Salim dalam pembelajaran Bahasa Arab di Madura.  

Penelitian ini menggunakan penelitian analisis kualitatif dengan pendekatan studi 

tokoh, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan  metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi, yang semuanya digunakan untuk menjawab permasalahn tentang pemikiran dan 

usaha KH. Ahmad Gazali Salim dalam pembelajaran Bahasa Arab di Madura. 

Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa temuan tentang pemikiran, usaha 

dan metode KH. Ahmad Gazali Salim dalam pembelajaran Bahasa Arab. (1) Adapun usaha 

yang dilakukan beliau lakukan ; mendirikan markas pengembangan bahasa arab di beberapa 

pondok pesantren di Madura, Mendirikan pondok pesantren sendiri yang khusus dalam 

pengembangan Bahasa Arab dan Kajian–Kajian Ke-Islaman, mengajar Bahasa Arab 

diberbagai Pondok-Pesantren dan Perguruan Tinggi di Madura. (2) Adapun Pemikiran  KH. 

Ahmad Gazali Salim dalam pembelajaran Bahasa Arab adalah, bahwa pemikiran beliau 

merupakan pemikiran yang orisinil dan sesuai dengan pandangan teori-teori pembelajaran 

modern terutama teori pembelajaran behaviourisme yang menekankan pada aspek eksternal 

pembelajar dan teori pembelajaran kognitifisme yang menekankan pada aspek internal siswa 

(3) Adapun metode yang diterapkan KH. A. Gazali Salim dalam pembelajaran Bahasa Arab 

sangat sesuai dengan metode – metode pembelajaran Bahasa Arab yang populer dan terdapat 

dalam buku – buku metode pembelajaran yang ditulis oleh para pakar metode pembelajaran 

Bahasa Aarab. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ; KH. A. Gazali Salim adalah 

salah satu tokoh penegembang Bahasa Arab di Madura yang telah melakukan serangkaian 

usaha dalam rangka penyebaran dan pembelajarannya. Pemikirannya tentang metode 

pembelajaran Bahasa Arab sangat sesuai dengan pandangan teori – teori pembelajaran Bahasa 

Arab modern, begitu juga dalam tataran prakteknya sangat sesuai dengan metode – metode 

pembelajaran Bahasa Arab yang populer sebagaimana terdapat dalam buku – buku tentang 

metode pembelajaran Bahasa Arab yang ditulis oleh pakar pembelajaran Bahasa Arab.
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 كلمة الشكر والتقدير
بسـم هللا الرمحن الرمحن الرحيم، احلمد هلل الذي أكرم عباده خبري كتاب أنزل، وشرفهم خبري نيب 

أشرف أرسل، أنزل كتابه بلسان عريب مبني ليتفكر فيه وبه من يعقلون  والصالة والسالم على 
االنبياء واملرسلني سيدان حممد األمني  وعلى آله الطيبني وأصحابه الطاهرين ومن سار على دينهم 

 إىل يوم الدين، وبعد :
يسر الباحث إنتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا يريد الباحث أن يقدم من 

وساعده على كتابة هذه الرسالة، صميم قلبه العميق أجزل الشكر وأمثن التقدير ملن قد ساهم 
 وهم :
الربفيسور الدكتور احلاج موجيا راهرجو، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  .1

 احلكومية مباالنج.

الربفيسور الدكتور احلاج حبار الدين، مدير الدراسة العليا والدكتور احلاج ولداان ورغاديناات،  .2
 ة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج.رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامع

الدكتور احلاج حممد عبد احلميد، بصفته املشرف األول. والدكتور احلاج فيصل حممود  .3
آدم السوداين بصفته املشرف الثاين، الذان وجها الباحث وأرشداه وأشرفا عليه بكل 

 إهتمام وصرب وحكمة يف كتابة هذه الرسالة.

اخلاص لتعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  رئيس الربانمج .4
مباالنج ومجيع األساتذة واألستاذات والطالب والطالبات يف ذلك الربانمج الذين ساعدوا 

 الباحث يف كتابة رسالة املاجستري هذه. 

يستطيع الباحث أن مجيع األساتذة يف الدراسات العليا احملرتمني، واألصدقاء ومن ال  .5
 يذكرهم مجيعا هنا.

كياهي احلاج أمحد غزايل سامل املاجستري ومجيع هيئة األساتذة مبعهد دار اللغة والدراسات  .6
اإلسالمية ابميكاسان مادورا، الذين ساعدوا الباحث يف مجع البياانت تتعلق هبذا 

 البحث.

هذه انفعة  ون رسالة املاجستريهذا، وهللا أسأل هللا أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتك
 .ومفيدة للعباد والبالد، أمــني
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 الفصل األول
 املقدمة

 خلفية البحث .أ

 اتريخ فصله عن ال ميكن إندونيسيا يف إن اتريخ دخول اللغة العربية
تعاليم املصدر الرئيسي لل هي لغة اللغة العربية وذلك ألن .اإلسالم نفسه دخول

العربية ودخول أنه إذا حتدثنا عن اتريخ دخول اللغة  وهذا يعين .اإلسالمية
ال ميكن  اإلسالم يف اندونيسيا ميكن أن نقارن أهنما كاجلانبني للنقود اليت

ال وهو  بردود فعل إاإلسالم  اعتنق شخص إذا نه من املستحيلإ .فصلهما
، ويتعلم عن كيفية  تعلم القرآن ، وعندما يكيف ال .سيتعارف ابللغة العربية

 .اللغة العربية ستخداماب ات كل ذلكالدعو يتعلم األذكار و ، ويتعلم الصالة

معا يف  ابلضبطإندونيسيا اللغة العربية يف  أن دخول املؤرخون على يتفق وهكذا
 .إىل إندونيسيا دخول اإلسالم آن واحد مع

ومن هم إمنا اإلختالفات هي تدور حول مىت أول دخول اللغة العربية  
أن  الرئيسية اليت ميكن النظرايت نوعان من هناك؟ الذين حيملوهنا يف إندونيسيا

 على النحو التايل؛أول دخول اإلسالم واللغة العربية  معرفةكاملراجع يف   تستخدم
نظرية اهلند: تزعم هذه النظرية أن اإلسالم دخل أول ما دخل يف إندونيسيا : أوال

يف القرن السابع اهلجري أو القرن الثالث عشر امليالدي عن طريق اهلند على 
ومن رواد هذه النظرية املستشرق اهلولندي سنوك هور  .1التجار املسلمنيأيدي 

( الذي يستدل يف نظريته بواثئق اترخيية كثرية منها Snouck Hurgronjeجروجنيه )
ومكث فيه مدة   ( الذي زار جزيرة سومطرةMarco Poloرواية الرحالة ماركوبولو )

م وأن أمري 1292( عام Perlak) طويلة أن اإلسالم كان منتشرا يف مدينة بريالك
مرياسيسال أحد حكام املقاطعات كان قد أسلم ومسي نفسه تسمية إسالمية 

                                                             
1  191), hal.  2008(Bandung : Pustaka Setia,  Sejarah Peradaban IslamDedi Supriyadi,  
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ومنها أخبار زايريت ابن بطوطة نفسه حيث زار جزيرة سومطرة   ابمللك الصاحل.
م والتقى مبلك سومطرة الشمالية )تعرف اآلن ابسم "آتشيه"( 1345مرة عام 

صاحل، مث زارها مرة أخرى ملا رجع من الصني عام امللك الظاهر بن امللك ال
 .2م ليحضر حفلة الزفاف لنجل امللك الظاهر األمري زين العابدين1346

هذه النظرية كانت يف البداية سائدة وتؤثر أتثريًا واسًعا على اجتاه تدوين 
اتريخ دخول اإلسالم يف إندونيسيا ويستند إليها كثري من املؤرخني سواء كانوا من 
اإلندونيسيني أم من املستشرقني. إال أن املؤرخني الناقدين اكتشفوا الحقـًا أن 
اإلسالم يف القرن الثالث عشر هو اإلسالم الذي قد انتشر ومل يعد يف مرحلة 
البدء أو الطلوع وإمنا قد شاع قبوله لدى اجملتمع اإلندونيسي ويؤثر على حياهتم 

ذلك اعتناق األمراء واحلكام من ومما يدل على   االجتماعية والسياسية.
يف سومطرة الشمالية الدين اإلسالمي وذلك بدون أدىن   اإلمارات الساحلية

شك ال حيدث فجأة حلظة وصول اإلسالم تلك املناطق السواحلية وإمنا بعد أن 
  انتشر ووجد قبوالً واسًعا لدى أهل املناطق.

أن اإلسالم دخل أول ما دخل  -رًدا على نظرية اهلند-نظرية مكة: وتزعم :  اثنيا
يف إندونيسيا يف القرن األول اهلجري أو القرن السابع امليالدي على أيدي العرب 

. ويرى أ.د. احلاج عبد امللك كرمي أمر هللا 3الذين جاءوا من مكة املكرمة مباشرة
املشهور بـ "بواي حامكا" صاحب هذه النظرية أن الرأي القائل إن اإلسالم وصل 

إندونيسيا يف الثالث عشر اهلجري يفتقر إىل املربر التارخيي إذ إن يف تلك  سواحل
الفرتة قد ثبتت القوة السياسية اإلسالمية اليت مثتلها اململكة اإلسالمية مما يعين 

 .4أن اإلسالم قد جاء قبل ذلك أبمد بعيد وانتشر إىل أن أصبح قوة سياسية
                                                             

 
2  arif ’Ma-(Bandung:AlSejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia A. Hasymy, 

1981), hlm.358. 

اتريخ  /313مقاالت//lisanarabi.netنصر الدين إدريس جوهر ، "دخول اللغة العربية وانتشارها يف اندونيسيا"  4
  2015/  11/ 13التحميل 
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يني  أل أن جيمع بني هذين الر املسلم املعاصر وهو توفيق عبد هللا حياو 
القرن األول  منذ اىل اندونيسيا قد جاء اإلسالم أنه صحيح أن قدوهو يعت
 فقط اعتنق به، ولكنه القرن الثامن امليالدي أو السابع امليالدي قرنالأو  اهلجري
 ضخمة يف اإلسالم مث دخل .املوانئ منافذ يف يف الشرق األوسط التجار من قبل

 .5فاسي سامودرا ملكوت بتأسيس الثالث عشر القرن السياسية يفالسلطة  وله

 وكذلك شعب إندونيسيا رحب به الذي اإلسالمكان حضور   كما 
الذين  بكثري من الناس، كما هو موضح ترحيبا واسعا اللغة العربية استقبلوا

والصلوات اليت  األذكار تعلمو  احلديث، وتعلم، القرآن قراءة تعلم حيرصون على
التعليم  مكثفة من خاللتدرس اللغة العربية  وعالوة على ذلك .ابللغة العربية هي

 على حد سواءغريها من املؤسسات التعليمية و  واملعاهد، مثل املدارس الرمسي
 .كما هو عليه اآلن  التقليدية واحلديثة

 تنقسم إىل فرتة طويلة غطيي يف إندونيسيا العربية تعليم اللغة اتريخكان  
 قراءة تعلم يف يف هذه املرحلة بدأ الناس حيث ،املراحل املبكرةأوال،  :مراحلعدة 
بدأ  حيث مرحلة، الثانية .األذكار والدعوات، صالةال قراءات، وتعلم القرآن
األخالق والعقيدة، و  الفقه، شمل علومت يتال للغة العربيةاب الكتب بتعلم الناس
مرحلة هنضة تعليم اللغة العربية يف  اثلثا، .إىل اللغات احمللية الرتمجة بطريقة

كاملواد   اللغة العربية اليت تدخل اإلسالمية احلديثة املدارس مع ظهورإندونيسيا 
 خمتلف أحناء يف إخواهنم املسلمني كلغة اإلتصال بني  ذات اخلصائص الرئيسية

اليت فيها الرتبوية  إنشاء املؤسسات وهي األكثر تقدما، املراحل تعترب رابعا، .العامل
 املقررة املناهج ابتباع العربية قسم اللغة

ابلنظر اىل سلسلة  اتريخ دخول اإلسالم واللغة العربية يف إندونيسيا على 
هلم دور رئيسي يف جمال  نشخاص الذياألالنحو املبني أعاله فبالطبع هناك 

                                                             
5  ), hlm. 1991(Majelis Ulama Indonesia, Sejarah Umat Islam Indonesia Taufik Abdullah, (Ed.), 

39. 
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 ةالقاد، هم تسعةال األولياء ما يسمى مبا يف ذلك ، وهم كما عرفنا مجيعاالتوزيع. 
 من قبوله لإلسالم يسمح بطريقة خاصة اليت اإلسالم نشروا دعوة الذين

 اىل النمو ويتوسع ال يزال يعاين من وقت آلخر انتشار اإلسالمكان بسهولة.
 التالميذ والطلبةستمر به  وي تسعةال بواسطة األولياء األرخبيل خمتلفة من مناطق

 إىل جزيرة دخول اإلسالم مبا يف ذلك األولياء،الذين سبق هلم التعلم مع ذلك 
 والطالب بطريقة ، العلماء قام بهاإلسالم و  العربية تعليم اللغة تطوير . إنامادور 
 .على النحو املذكور آنفا راحلابمل .وراثية

كما أشران فيما مضى أن يف أول مرة كانت أغراض تعليم اللغة العربية يف 
لفهم النصوص الدينية مثل علوم الفقه والعقائد  هتماإندونيسيا فقط لوفاء حج

واحلديث والتفسري وعلوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبالغة،  وطريقة 
تدريسها بطريقة القواعد والرتمجة يعين : املدرس )كياهي( يقرأ الكتاب ويرتمجها  
، كلمة فكلمة إىل اللغة اإلقليمية معتمدا على القواعد النحوية والصرفية 

 والطالب يكتبون هذه الرتمجة يف كتبهم.
ولو كانت هذه الطريقة تعترب أبن هلا دورا كبريا يف تفهيم املسلمني 
اإلندونيسيني حنو تعاليم دينهم ولكن املشكلة من جهة أخرى حينما يواجهون 
اإلتصال بني الشعوب يقتضي قدرة املسلمني على التكلم والتعبري ابللغة العربية 

 لفهم الكتب والنصوص الدينية.وليس فقط 
كان روح التغيري والتجديد اليت محلها عامل اإلتصال وجدت مؤيداهتا 
بظهور العلماء من الشباب بفكرهتم اجلديدة بعد عودهم من التعلم يف اجلامعات 
يف البالد العربية ، وهم حيملون كثريا من الطرائق النامجة، املشهورة منها الطريقة 

تنتشر وتطبق يف كثري من املعاهد واملؤسسات الرتبوية اإلسالمية يف املباشرة اليت 
 أندونيسيا.
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 اللغة العربية نشريف  كبري  وجهود مهم دور مهل نالذي ومن األشخاص 
  هو وخصوصا يف جزيرة مادورا يف إندونيسيا اإلتصال لغة ابعتبارها وتعليمها

 جامعة "أم من الدراسة يف هرجوعبعد  نضاله بدأ .غزايل سامل أمحد كياهي احلاج
 يف يف مناطق خمتلفة املدارس واملعاهد  من خالل زايرته دينة املنورةملاب القرى"
ويستمر بتأسيس املراكز لرتقية اللغة العربية يف تلك تعليم اللغة العربية، ل مادورا

" املعاهد، مثل : املركز لرتقيىة اللغة العربية مبعهد "دار العلوم" ومعهد "احلميدي
ابنيوا أنيار ابميكاسان مادورا وكذلك املركز لرتقية اللغة العربية مبعهد "منبع 

 منفصلة مؤسسة حىت يف النهاية أنشأالعلوم" بتا بتا ابميكاسان مادورا ، 
 6املتخصصة يف تعليم اللغة العربية وتسمى اب"معهد دار اللغة والدراسة اإلسالمية"

 مناطق خمتلفة سواء كان من داخل مادورا من، ذهب سدىتمل  دهو جه ت.وكان
كياهي أنشأه   اللغة العربية  يف املعهد الذي لدراسة الطالب الكثريجاء  وخارجها

 ابلنجائن مقاطعة أكور من يف قرية قع هذا املعهديو  غزايل سامل. أمحد احلاج
يف هذا املعهد   الذين درسوا الطالب ابميكاسان مادورا. وكان العديد من منطقة

 يف خمتلف مواقع اسرتاتيجية احتلوا يف وقت الحقو  انجحون ثري منهمك
  .املؤسسات التعليمية

سواء  ، أي جانب يف رائدة وتعترب شخصية كان يقودها  احلركة اليت كل
فهناك  وكذلك يف جمال التعليم سياسية أو دينية أو اقتصادية أو كانت اجتماعية

 فلسفة، أو الالدينية الدعوة مصدرهايكون  مثل التفكري البد من الدوافع
جيب أن  وانجحة حركة كبرية أيوكذلك كانت  ي ،العامل البشر  أو اإلجتماعية

. واألساليب احملددة عينةاملق ائطر كثرية من الابستخدام   اططوخم واعيا يكون
  دور حول عمقأ ودراسة للبحث أجد نفسي جمتذاب هذا االفرتاض انطالقا من

                                                             
ادي، "تصميم املنهج املبين على املواقف يف مركز اللغة العربية مبعهد دار العلوم ابنيوأنيار ابميكاسان"،  اهلنور  6

OKARA   ،10 (2015 .ص ،)44 
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 قه يف تعليم اللغة العربيةائوطر  وجهوده رهافكأمن  غزايل سامل أمحد كياهي احلاج
 باهر.النجاح ال  حىت متكن من مادورا يف

انطلق الباحث ابختيار كياهي احلاج أمحد غزايل سامل كاملوضوع يف هذا 
البحث بعد النظر العميق إىل مناقبه وجهوده الكبرية وإسهامه الكثري  حنو تعليم 

شخصيته اجملتمع حوله، وإضافة بوجناحه يف ذلك  ويعرتف  اادور اللغة العربية يف م
 انجحهو منها : معتمدا على املؤشرات  إىل ذلك كانت شخصيته يف هذا جملال 

الشخص الناجح  هو الذي  الذي حيقق األهداف احملددة سواء كان ، يف جماله
أجريت وفقا يف قصري األجل أو يف اجل طويل على أساس أنشطته احملتملة واليت 

سيبني الباحث جوانب جناح كياهي احلاج أمحد غزايل . 7للمجال الذي يقوم به
مث  .سامل من خالل األنشطة والربامج اليت قام هبا يف تعليم اللغة العربية يف مادورا

ينبغي أن  العمل الضخم، كالشخص الذي يكون رائدا يف جمالهكذلك   عنده
عمل ال يف شكل إىل األجيال بعده تنتقل ميكن أن األعمال اليت تكون له

 اليت ميكن العثور عليها املادي وغري الشكل املادي يفالعمل احلقيقي و أ كتوبامل
هذا العمل  علميا أن تربيره ال يزال من املمكن العمل وهذا يعين أن خطاه. يف
. وعند كياهي احلاج أمحد غزايل سامل هناك أعمال  8ذلك الشخص عمل هو

يف شكل الكتب يستخدمها الطالب الذين يتعلمون له أويف  تكان  كثرية سواء
، واملراكز  شكل املادي مثل املعهد املتخصص يف تعليم اللغة العربية الذي أقام به

    لرتقية اللغة العربية أسسها يف كثري من املعاهد يف مادورا.

لذلك واألنشطة  األفكار أن كل وهذا يعين ،اجملتمع أتثري على كذلك  لهو 
يف  من قبل اجملتمعمنوذج حيتذى به و  كمرجع  ميكن استخدامهاابلضبط  الشخص

                                                             
7   Studi Tokoh, Metode Penelitian Mengenai TokohArief Furchan dan Agus Maimun, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hal. 12-13 
8   13- 12, Hal. Studi TokohArief,  
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 وهذا يعين بكل، متواترابشخصيته  اعرتفمث وهو  .9وفقا جملاهلم همتتنفيذ أنشط
 له قرواوأ تقديرا إجيابيا أعطوا معظم اجملتمع  مزااي وعيوب لذلك الشخص كان

خمتلف  حلل جيعله رائدا )شخصا( أو رائدا يستحق أن يكون أبنه الشخص الذي
 .10قوهلموفقا حل املشاكل

رأى الباحث  أن هذا البحث الذي سيقوم به مهم جدا ابلنظر 
 : 11واإلعتماد على النواحي اآلتية

كياهي أمحد غزايل سامل أحد أو من أحد األشخاص الذي له دور مهم :   أوال
ميكن أن ننظر إىل شخصيته :  اثنيا وجهود كبري يف تعليم اللغة ونشرها يف مادورا.

يف هذا اجملال  متواترا من قبل الطالب الراغبني واملتعمقني يف اللغة العربية يف 
مادورا. مبعىن أنه إذا ذكر عندهم كياهي احلاج أمحد غزايل سامل عرفوا أنه هو 

كان جهوده يف تعليم اللغة العربية حنو :   اثلثا يف مادورا. هاانشر اللغة ومعلم
ب من املعهد إىل املعاهد األخرى خملصا بدون األجرة يقوم به ألجل وفور الطال

ومكثفا لدى الطالب املتعمقني  ةً ليكون التعلم أكثر فعالي:  رابعا حبه هلذه اللغة.
يف اللغة العربية أنشأ كياهي احلاج أمحد غزايل سامل املعهد املتخصص يف تعليم 

 اإلسالمية". اتار اللغة والدراسمهارات اللغة العربية، ويسمى " معهد د

منه  تمن أجل جهوده الكبري وجناحه يف تعليم اللغة العربية طلب:  خامساو 
اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابميكاسان أن يكون معلما يف قسم تعليم اللغة 

 العربية يف هذه اجلامعة.

احلاج أراد الباحث أن يبحث وحيلل أفكار كياهي  انطالقا مما سبق ذكره 
عن الطرئق يف تعليم اللغة العربية وجوانب جهوده يف تطويرها  أمحد غزايل سامل

                                                             
9  13- 12, Hal. Studi TokohArief,  

10  13- 12, Hal. Studi TokohArief,  
 (2016يناير  11معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية، مالحظة أوىل )ابميكاسان،  11
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أفكار كياهي احلاج أمحد غزايل سامل "البحث حتت موضوع :  يقدممبادورا و 
  ".ادورامبيف تعليم اللغة العربية وجهوده 

 أسئلة البحث .ب

 من هذه اخللفية نستطيع أن نقدم أسئلة البحث كما يلي :
 ادورا؟مبتعليم اللغة العربية  يفأمحد غزايل سامل أفكار كياهي احلاج  ما هي .1

 ادورا؟مبتعليم اللغة العربية  يفأمحد غزايل سامل كياهي احلاج   جهود ما هي .2

كياهي احلاج أمحد غزايل سامل يف تعليم اللغة اليت يستخدمها  طرائق ال كيف .3
 ؟من منظور النظرية التعليمية السلوكية والنظرية التعليمية املعرفية ادورامببية العر 

 أهداف البحث .ج
اعتمادا ألسئلة البحث السابقة فهذا البحث يهدف اىل الوصف وحتليل عما 

 أييت :
 .ادورامب يف تعليم اللغة العربية أمحد غزايل سامل أفكار كياهي احلاج  وصف .1

 .ادورامب يف تعليم اللغة العربية أمحد غزايل سامل كياهي احلاج   جهود وصف .2

سامل يف تعليم اللغة  كياهي احلاج أمحد غزايلاليت يستخدمها  طرائق وصف ال .3
 .من منظور النظرية التعليمية السلوكية والنظرية التعليمية املعرفية ادورامبالعربية 

 فائدة البحث .د

لكافة اجملتمع عموما وللعامل الرتبوي خصوصا.  كثريةإن هلذا البحث فوائد  
 أما الفوائد من جانب النظري فكما يلي :

هذا البحث سيقدم املعلومات اجلديدة للعامل الرتبوي عن مناذج تعليم اللغة  .1
من أمحد غزايل سامل يف مادورا حيث ينطلق ذلك  كياهيالعربية مثل ما يقوم به  

 .أرائه وأفكاره

كياهي إن الفكرة والطريقة ألجل تعليم اللغة العربية وتطويرها الذي يقوم هبما   .2
أمحد غزايل سامل  ستكون مرجعا من املراجع يف خدمة اللغة العربية يف  احلاج
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من أحد الدوافع واملقارنة على لة. وستكون هذه الفكرة والطريقة األوقات املقب
 بية احملبوبة زايدة النشاط واحملبة لرتقية اللغة العر 

 وأما فوائد هذا البحث من جانب التطبيقي فكما يلي :
يرجى من هذا البحث  االنجللجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مب .1

كون أحد املصادر يوطريقته وس قدم إسهاما فكراي عن منوذج تعليم اللغةيأن 
الدراسية للطالب واملدرسني سواء كان كاملواد يف احملاضرات أو يف البحوث لنفس 

 املوضوع. 
 كون هذا البحث من أحد املداخالتيب يف قسم تعليم اللغة العربية. سللطال .2

 الذي ميكن املناقشة والزايدة يف اخلربات واملعلومات.  واملراجع

م هذا البحث يف تقدمي أفكاره وطريقته حول تعليم أمحد غزايل سامل يساه كياهيل .3
 اللغة العربية ونشره لدى اجملتمع الرتبوي.

 للباحث .4

أصبحت نتيجة هذا البحث كأحد التجريبات يف توسيع نطاق أفكاره ومعلوماته 
 يف تعليم اللغة العربية.

 
 
 
 

 ه. حدود البحث
 احلدود املوضوعية وتشمل على : .1

تعليم اللغة العربية يف مادورا،  غزايل سامل عن طريقةفكرة كياهي احلاج امحد  (أ
وتشمل على تعليم املهارات اللغوية األربعة )مهارة الكالم ، واإلستماع، 

 وكذلك القواعد(. والقرائة، والكتابة
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أمحد غزايل سامل يف تعليم اللغة العربية يف مادورا،  جهود كياهي احلاج (ب
وحماوالته يف حتقيقها،   وآماله ، ه ،وتشمل على إدراكه، ودوافعه ، وطموخات

 وكيف مدى جناحه عن تلك احملاولة.
سائل، وتنظيم البيئة اليت يستخدمها  و ال، و واألساليب ،مدى مناسبة الطرائق (ج

بنظرايت التعلم للغة  كياهي احلاج أمحد غزايل سامل يف تعليم اللغة العربية
 العربية احلديثة وطرائق تدريسها الشهرية.

 احلدود املكانية  .2
سيقوم الباحث يف هذا البحث عن أفكار كياهي احلاج أمحد غزايل سامل 

يف  جهودهوهو كما شرحنا فيما مضى أن  ادورا.يف تعليم اللغة العربية  مبوجهوده 
تعليم اللغة العربيىة تشمل على بعض املعاهد اإلسالمية الكبرية مبادورا وكذلك يف 

وكان الطالب الذين يتعلمون له جاؤوا من عدة  املعهد الذي أسسه بنفسه ،
مناطق مبادورا الذي حيتوي على أربعة مناطق، وهي : منطقة مسنب ، ومنطقة 
ابميكاسان ، ومنطقة مسفانج ، ومنطقة بنكاالن ، فضال عن ذلك جاء الطالب 

املكان هلذا  الباحثمن خارج مادورا من عدة أماكن يف أندونيسيا، لذلك أثبت 
 مبادورا. البحث 

 ز. الدراسات السابقة
أما البحوث عن رجال الرتبية اإلسالمية يف إندونيسيا هناك كثرية، وابلنسبة   

 للبحوث السابقة ملثل هذا البحث فنستطيع أن نقدم منها :
فكرة كياهي احلاج إمام زركشي عن تدريس اللغة "ستري حتت موضوع رسالة ماج .1

، أعدها أمحد زبيدي "مهارة الكالم والكتابة(العربية )دراسة عن طريقة تدريس 
. أهداف ماالنجيف جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية  2006سنة 

هذا البحث هي ملعرفة ووصف الصورة عن فكرة كياهي احلاج إما زركشي عن 
تدريس اللغة العربية وخاصة مهاريت الكالم والكتابة. املنهج املستخدم هلذا 
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و املنهج الكيفي. النتيجة هلذا البحث هي : أن الشروط األول إلدارة البحث ه
احملادثة يف أي مستوى من املستوايت الثالثة )املبتدئني واملتوسطني واملتقدمني( أن 
يكون لدى الدارسني رصيد لغوي يسمح ابحملادثة يف حدود املوضوع املصروح أو 

قدمي احملادثة. تكوين رصيد من القضية املثارة. وينبغي أن يتدرج املعلم يف ت
الكلمات والرتاكيب عند الدارسني أمر ال بد منه ، حىت يستطيع هؤالء الدارسون 

 القيام ابحملادثة ابلشكل املراد.  

حسن ابهارون يف تعليم اللغة عن  احلبيبفكرة " حتت موضوع ستريرسالة ماج .2
يف  2013ا أرداينيت سنة ، أعدهت"مهارة الكالم والقراءة يف معهد دار اللغة ابجنيل
. أهداف هذا البحث هي ماالنججامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية 

: ملعرفة فكرة احلبيب حسن بن أمحد ابهارون يف تعليم مهاريت الكالم والكتابة. 
املنهج املستخدم هلذا البحث هو املنهج الوصفي الكيفي وهو البحث الذي 

اليت ميارسها جمتمع البحث فهما شامال. والنتيجة هلذا  يهدف إىل فهم الظواهر
البحث هي : أن حتقيق النجاح عند احلبيب حسن ابهارون يف تعليم مهارة اللغة 
العربية وخاصة يف تعليم مهاريت الكالم والكتابة هي يف البيئة اللغوية جيعل 

 األسلوب مباشرة لطالب، واستطاع كل طالب ليطبق حسب قدرته. 

بصاري علوي عن تعليم اللغة  كياهي احلاجستري حتت موضوع " فكرة  ماج لةرسا .3
يف جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية  2003، أعدها سواتمان سنة "العربية

 كياهي احلاج. أهداف هذا البحث هي ملعرفة وحتليل عن فكرة  ماالنجاحلكومية 
بصاري علوي عن تعليم اللغة العربية عامة ، وخاصة قكرته عن طريقة تدريس 
مهاريت القراءة والكتابة.  واملنهج املستخدم هلذا البحث هي املنهج الكيفي. 

بصاري علوي عن طريقة  كياهي احلاجالنتيجة هلذا البحث هي : أن فكرة  
ة العربية السائدة اآلن تدريس مهاريت القراءة والكتابة مناسبة بطرق تدريس اللغ

 ولكن من حيث وسائل تدريسها انقصة ، وحيتاج إىل التنويع.
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ستري حتت موضوع "حتديث الرتبية اإلسالمية يف ابميكاسان )دراسة رسالة ماج .4
يف اجلامعة  2012أعدها حممد وردي سنة  "عن فكرة كياهي احلاج أمحد مدين (

األهداف هلذا البحث هي للوصف سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي. 
عن مفاهيم كياهي احلاج أمحد مداين عن حتديث الرتبية اإلسالمية، ومعرفة كيف 
تطبيقها ومناسبتها للرتبية اإلسالمية يف هذا العصر.املنهج املستخدم هلذا البحث 

البحث الذي يهدف إىل فهم ظاهرة ما تعانيه مواضيع هو املنهج الكيفي 
وكيات واملفاهيم والدوافع، واإلجراءات وغريها، بشكل كلي البحث، مثل  السل

كلمات واللغة، ويف سياق معني  طبيعي وذلك الوعن طريق وصف يف شكل 
. النتيجة هلذا البحث هي : أن ابستخدام جمموعة متنوعة من األساليب الطبيعية

دة من املفاهيم لفكرة كياهي احلاج أمحد مدين عن حتديث الرتبية اإلسالمية مستم
املصادر الرئيسية لتعاليم اإلسالم يعين : القرآن والسنة النبوية ، إبدخال املواد 
التعليمية العامة للمدرسة  اليت أسسها حىت يكون التوازن بني العلوم الدنيوية 

 واألخروية.

من البحوث السابقة وجد الباحث أن الباحثني قد حبثوا عن أفكار 
الذين يهتمون وجياهدون يف خدمة اللغة العربية علماء املسلمني اإلندونيسيني 

بتعليمها ونشرها لدى أبناء هذا البلد. ويف هذا البحث سيبحث الباحث عن 
يف تعليم اللغة العربية يف مادورا. أمحد غزايل سامل وجهوده أفكار كياهي احلاج 

ولكن الفرق بني هذا البحث والبحوث السابقة، كانت البحوث السابقة تركز 
على بعض املهارات اللغوية األربعة وليس كلها، وهذا البحث سيبحث مامها إهت

عن كل املهارات اللغوية األربعة. وكذلك من حيث املنهج كانت البحوث 
ن السابقة تستخدم املنهج العام ألي حبث مع أن هذه البحوث هي البحوث ع

غريها، ويف تلف بالدراسة الشخصية اليت البد أن تستخدم املنهج املناسب وخت
 هذا البحث يستخدم الباحث املنهج املتخصص للدراسة الشخصية. 
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 حتديد املصطلحاتو. 
 أنه من الضروري الباحث، يرى املتنوعة والتفسرياتيف الفهم  اخلطأتجنب ل   

 وهي هذه الدراسة، يف عنوان اهلامة املستخدمة بعض املصطلحات أن حيدد ويؤكد

 كما يلي :
كل ما خيطر يف العقل البشري من أشياء أو وهو مجع فكرة يعين :    : فكاراأل .1

حلول أو اقرتاحات مستحدثة أو حتليالت للوقائع واألحداث، فالفكرة هي نتاج 
، والتفكري هو أحد أهم ميزات النوع البشري فقدرة اإلنسان على توليد التفكري

األفكار يرتافق مع قدرته على االستنتاج والتعبري عن النفس، واألفكار هي ما 
 اسواء كانت نوع املعرفةأي نوع من أنواع ، اليت تشكل أساس املصطلحاتيولد 

 الفلسفةأو  العلوممن أنواع 

وهو مجع جهد كما يف املنجد مبعىن جد وتعب أو بذل وسعه للحصول :  هوداجل .2
 على األغراض املستهدفة.

الذي يهتم بنشر اللغة كياهي احلاج أمحد غزايل سامل وهو : أحد الرواد والعلماء  .3
العربية وتعليمها لدى أبناء املسلمني يف مادورا. كانت نشاطاته اآلن كاملعلم يف 

ويف بعض اجلامعات اإلسالمية األخرى  اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابميكاسان
اإلسالمية  اتعهد دار اللغة والدراسملؤسس املوهو كذلك املدير و  يف مادورا،
   .مادورا ابميكاسان

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 نظرايت التعلم .أ

فيما من أحد األشياء اهلامة يف حياة اإلنسان هو التفاعل والتواصل 
، وعرقيا، وقبائليا، كما قال به فتحي علي ينهم مع خلفيتهم املختلفة، دينياب

أساس كل تقدم إنساين, وهو صفة أساسية ألي جتمع اإلتصال يونس أن 
بشري. فاإلنسان جيب أن يشارك جاره خرباته وأفكاره, وهو أيضا أن يكون 
لديه شيئ ما يشارك به مع هذا اجلار, وهو أخريا جيب أن يتصل به, وضعف 
اإلتصال أن ختلفه يقف وراء معظم الشرور والكوارث اليت منها العامل, فعدم 

ى فهم ما يف عقل اجلار, وغياب األساس املشرتك للفهم هو السبب يف القدرة عل
وميكن أن يتم هذا التفاعل من خالل  . 12الصراع معه بدال من الفهم املتبادل

جمموعة متنوعة من الوسائل، ولكن بعض الوسائل األكثر فعالية هي اللغة. كما 
عرف ابن جيين أبن اللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم 
ومقاصدهم. اللغة هي دائما ال ميكن فصلها عن حياة اإلنسان، وميكن أن يقال 

. كلما تزيد وسعة الدائرة تزيد كذلك يعيش فيها البشر اللغة مثل الدائرة اليت
 كلما  وعلى العكس .وسعة معرفة البشر وخربهتم وتوسعت ثقافتهم مع اآلخرين

لغته  يف يتقن دائرة، تضيق كذلك معرفة البشر وخربهتم وثقافتهم.ومنال تضييق
 خرىاجملتمعات األ ثقافة يعرف وال ميكن أن ضيقة حياة سيعيش إنهف األم فقط

 لغة خمتلفة.  من

الشعب اإلندونيسي على سبيل املثال الذين ال يتقنون أي لغة أخرى 
سوى لغة اإلندونيسية فإهنم سوف يعيشون مع ثقافتهم االندونيسية فقط  وال 

خرى. وكذلك إذا كنا نتقن  األيعرفون ثقافة اآلخرين سوى املرتمجة من اللغات 

                                                             

 17(،  ص.1978الثقافة, منهج لتعليم اللغة العربية لألجانب، فتحي علي يونس )القاهرة : دار  تصميم1
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اتصاالتنا تتناول الثقافة واملعرفة من دول كثرية من لغات أخرى سوف تتسع  
أخرى. ولذلك فإن اإلسالم يشجعنا بقوة  لتعلم لغة أجنبية، حىت نتمكن من 

 االستفادة من ثقافة أمة أخرى، ونتعلم مهاراهتم ونعرف ثقافاهتم.

هي اللغة  هذه احلالة يف لغات أخرى ودراسة ابلنظر إىل أمهية التعلم
أن تكون قادرة  اليت تتمكن هبا التعلم وآلية إجياد وسيلة إىل العربية، حنن حباجة

اللغة  احلصول على كيف ميكننا .يف أسرع وقت وفعالية السيطرة عليه على
ومن هذا  .؟وسهلة يف تعلمها الناجحة ما هي الطرق؟ كيف نتعلمها؟  العربية

 صاحلعلى أساس  بنيت اآللية اليت، وهي صحيحةعملية و  آلية املنطلق حنتاج إىل
هناك العديد  .هذا اجملال يف أهدافهم لتحقيق إنسان أساس كل واليت أصبحت

اآلليات  يف مناقشةالعلماء بني الباحثني و  يف وجهات النظر من االختالفات
 .اللغة ودراسة يف تعلم وجناحا األكثر فعالية والطرق

ظهرت تلك اإلختالفات بعد وصول نظرايت التعلم يف جمال الرتبوي.  
ك العديد من النظرايت املختلفة لشرح حول ما هي الطريقة األكثر فعالية هنا

وجناحا يف التعليم. وقد ظهرت النظرية السلوكية أوال، مث بعد ذلك جائت النظرية 
 العقلية  واألخري هو النظرية العقلية البنائية.

كما ذكر فيما سبق أن تطوير أساليب تدريس اللغة مبنية على أساس 
لم النفس. واتفق علماء الرتبويني أن يف عملية التعليم والتعلم هناك نظرايت ع

العناصر الداخلية، وهي موهبة، وامليول، والرغبة، واخلربة السابقة يف نفس 
اخلارجية مثل البيئة، واملعلمني، والكتب املدرسية،  املتعلمني، وأيضا هناك العناصر

 وهلم جرا.

علم يف  من خالل مدرستني التتبعميكن  على هذه األسئلة اجلواب
يركز اهتمامها  السلوكية املدرسة .،املعرفية  واملدرسة السلوكية املدرسة ومها، النفس
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كما ،  العوامل الداخلية يركز إهتمامها على واملدرسة املعرفية، إىل العوامل اخلارجية
 البيان التايل : يف سيتم توضيحه

 السلوكية النظرية .1

-1849) ابفلوف برتوفيتش إيفانالعامل الروسي  وه املدرسةاملؤسس هلذه 
 واملثري الثانوي الغذاء() األساسي املثري اليت تربط نظريته مع ( الذي يشتهر1936

اللعاب( من الكالب اليت استخدمت  )خروج  مع استجابة اجلرس(و لضوء ا)
عندما  اللعاب تدفق الكلب، ابفلوف بناء على حبوث .للتجرييب كاحليوان

  .13أي طعام ولو كان بدون أشعلت الضوء
املدرسة  .السلوك البشري هي النظرية اليت هتتم على السلوكية نظرية التعلم

رد  وهذا هو إعطاء رد نه نوع من املخلوقات يستطيع علىأب الفرد يعترب السلوكية
 .14سلوكهم تشكلسوف صيانة وال ربةاخل. على البيئة الفعل

لنظرية التعلم السلوكية هي أهنا تفضل العناصر واألجزاء السمات املميزة 
الصغرية اآللية. وتؤكد هذه النظرية دور البيئات وأمهية تشكيل رد فعل أو 
استجابة. وابإلضافة إىل ذلك، شددت أيضا على أمهية ممارسة الرايضة، وآليات 

وك خمرجات التعلم، وكذلك القدرة. نتيجة التعلم احملصولة هي ظهور السل
 .15املرغوب فيه

يف هذه النظرية غالبا ما تسمى ابملثري واإلستجابة، كما سنشرح  كال 
 منهما فيما بعد :

املثري : كل عمل مادي أو معنوي داخلي يف اإلنسان أو خارجي يؤثر يف 
اإلنسان ويدفعه إىل التصرف بشكل من األشكال، وهو عند هارميان أبنه أي 

                                                             
13 .13. hal,  (Malang : Misykat,  Metodologi Pengajaran Bahasa ArabAhmad Fuada Efendy, 

2012) 
14  Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa Abdul Wahab Rosyidi Dan Umi Mahmudah, 

Arab (Malang : UIN Malang Press, 2008), Hal. 38 
15  39hal. , Active LearningAbdul Wahab,  
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و اي طاقة خارجية ابلنسبة لعضو اإلستقبال تؤثر صورة للطاقة تنتج استجابة، أ
عليه وتستثريه. ويعرفه سكينر على أنه نوع من األحداث البيئية اليت ال ميكن 

 . 16حتديدها منفصلة عن مالحظات أسلوب معني من أساليب الكائن احلي
أما اإلستجابة : فهي ردة الفعل الناتج عن املثري كفعل طبيعي يتصف به 

، أي طريقة التفاعل اإلجيايب مع املثري احلاصل عند اإلنسان، وتعرف الكائن احلي
بيولوجيا أبهنا : تقلص عضلي أو إفراز غدي )من الغدد( أو أي نشاط آخر 

 .17ينتج عنه استثارة

 ميكن وصف نظرية التعلم السلوكية لفرتة وجيزة على النحو التايل؛
 التعلم هو تغيري يف السلوك .أ

 لسلوك قابلة للمالحظةينبغي أن يكون هذا ا  .ب

اتبع ألمهية املدخالت يف شكل املثري واإلخراج أو اإلنتاج يف شكل  .ج
 استجابة.

وظيفة العقل أو العقل هو تتبع بنية املعرفة القائمة من خالل عملية التفكري  .د
 اليت ميكن حتليلها وفصلها.

 التعويد والتدريب شيئ أساسي يف التعلم. .ه

 ما حدث بني املثري واالستجابة ال تعد مهما ألنه ال ميكن مالحظتها.  .و

 واليت ميكن مالحظتها فقط استجابة املثري.  .ز

الذين  فشل تصنيفها على أهنا زايدة املعرفة عدم القدرة على فشل أو .ح
 .يعاقب أن حيتاجون إىل

 تعلموهنا يفي للتعبري عن املعارف اليت يتطلب من الطالب هذه النظرية تطبيق .ط
 ترتيب يتبع مادة التعليم  عرض .االختبارات أو واإلستباانت شكل تقارير

                                                             
 67( ص. 2012عبد اجمليد عيساين، نظرايت التعلم وتطبيقها يف علوم اللغة )القاهرة : دار الكتب احلديث،  16
 68ص.  نظرايت التعلم، ،عبد اجمليد 17
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اإلجابة  تقومييتطلب الو تقييم يهتم للنتائج، الكلية. التعليم وال أجزاء من
 .18تعلمه الطالب قد أمت تدل على أن الصحيحة. اإلجابة الصحيحة

 لذا فهو حباجة، له اخلارجية العوامل على تعتمد اعتمادا كبريا عملية التعلم .ي
 املعلمني.من  املثري إىل

 التعزيز والتكرار و  من خالل احملاكات نتائج التعلم تتعلق  .ك

من السهلة إىل ، شيئا فشيئا، راحل املعينةعلى بعض امل جيب أن يستمر التعلم  .ل
 .19الصعوبة

علم أما تطبيق نظرية السلوكية يف تعليم اللغة العربية كما أثبت هبا خرباء 
 النفس أن تعلم اللغة يستمرعلى مخس مراحل، وهي:

 Trial and Errorأ. التجريب واخلطأ  
 تذكرالب. 

 ج. احملاكات
 د. التشريك
 .20ه. املقايسة

 هي يف األصل أن اللغة ميكن أن نلخص إىل اخلطوات اخلمسهذه  من
وبني  ، وهو أن اكتساب اللغة عند الطفل ال فرق بينهاهذه العادة عملية تشكيل

سلوك آخر ، ألن اللغة عندهم شكل من أشكال السلوك. وهذا السلوك اللغوي 
هو الناتج من تلك اإلستجابة ملثري حمدد ، فإذا تعززت تلك اإلستجابة ابلتكرار 
واإلعادة ، حتولت إىل عادة لغوية راسخة يتعامل هبا الطفل بتلقائية وتصبح 

 ضمن سلوكه اللغوي.

                                                             
18  . - 126), 2010Almujtahadah Press,   (Pekanbaru: , Psikologi Pembelajaran Bahasa ArabZalyana

127 
19  (Bandung: PT Remaja  Pembelajaran BahasaStrategi ndarwasid dan Hadang Sunendar, askI

Rosdakarya, 2011), hlm.47 
20  127, hal PsikologiZalyana,  
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سلوك اإلنسان أصبح مثريا  كل، كان  السلوكية هذه النظرية يف
من  تعلم اللغة يتم، هذه النظرية وبناء على .واإلستجابة املستمرة تكون عادة.

، وتقدمي غريها من املهارات على والكالم مهارات االستماع خالل تقدمي
وسائل اجليدة  بيئة اللغةمستمرة، وتكوين و  بفعالية استخدام اللغةالتدريبات و 

 الدوافع تعويد الناطقني هبا، مع والتفاعل على االستماع ميكن  للطالب ليمالتع
 .21عاداي سلوكا لغة األجنبيةال تصبح حبيث

 املعرفية نظريةال .2

يف العقل البشري.  العملية اليت حتدث هو التعلم أبن نظرية املعرفيةال هتتم
 الذي حيدث النشاط العقلي تنطوي على اليت هو عملية ويف األصل كان التعلم

تغيري ال للحصول على بيئتهم النشاط مع التفاعل نتيجة من عملية البشر يف نفس
 القيمة النسبية واملهارات اليت هياملواقف والفهم و  شكل من أشكال املعرفة يف
 .التتبعو 

للعوامل  دون التساهل التعلم يف الفردية أمهية العوامل املدرسة املعرفية تقر
 وحيدث، والبيئة بني الفرد التفاعللمدرسة املعرفية، التعلم هو . لالبيئية أو اخلارجية
 من قيادة جمموعة تصريمركزال يف أذهاننا األاثث هو العقل .طوال حياته ابستمرار
، املشكالت، وحتليل العديد من املشاكل، النظلر إىل البيئة التعرف على أنشطتنا

 هكذا دواليك.و ، واستخالص النتائج معلومات جديدةوالبحث عن 

التفاعل  هو نتيجة يقر أن التعلم أيضا هذه النظرية ابإلضافة إىل ذلك،
 املعرفية نظريةال االستيعاب واإلقامة.  من خالل عملية والبيئة بني الفرد املستمر
مع بيئتهم  النفسي التفاعل هو نتيجة أن التعلم الذي يقوم به األفراد تكشف

النظرية أثبت هذه  في التعليمف السلوك.  املعرفة أو يف تغيري مما أدى إىل احمليطة هبا
 التفكري اجملرد.  يقدروا على مل ألن األطفالتشجيعهم وسائل و يستخدم ال أبن

                                                             
21  (jakarta:Bania Publising,  asingPembelajaran Bahasa Aziz Fachrurrazi dan Erta Mahyudin, 

2010), hlm.38 
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 أكثر اهتماما على جماالت التعليم اليت، هناك نوعان من هذه النظرية يف
 :وهي، نتائج التعلم بدال من عملية التعلم

 التفكري أيضا عملية ينطوي لكنه واالستجابة املثري تتضمن جمرد ال تعلمال .1
 .22املتكامل

 وفقا .مع البيئة التفاعل املستمر من خالل عملية نفس الفرد  العلوم يف بنيت .2
 شيء بطريقة ربطفهم على أهنا حماولة ل التعلم ويعتربالعقلي،  علم النفسل

من قبل  بنشاطتلك احملاولة  يقوم .يف هيكل التفكري احلايل املعارف اجلديدة
الطالب.يكون ذلك النشاط يف شكل حبث اخلربة، حبث املعلومات، حتليل 

، واملعرفة وهكذا املشاكل، نظر للبيئة، وممارسة شيئ لتحقيق هدف معني.
 .23اجلديدةتعلم املعارف  جناحيف  هلا دور كبري املسبقة

 واإلدراك املعرفية اجلوانب هو تنظيم أن التعلم أيضا هذه النظرية يفرتض
 .فهمهإبدراكه ومدى  سلوك الشخص معني، يتم يف هذا النموذج .كتساب فهمال 

 معني حبد كبري من وتغيري السلوك أبهداف أصبحت احلالة املتعلقة يف حني
، التعلم التعلم. من حيث املبدأ أثناء عملية اليت حتدث الداخلي عمليات التفكري

 يف. 24السلوك ابعتبارها نظره دائما ال ميكن الذيالفهم ك و اإلدرا يف التغيريهو 
  هي عملية التعلم يف وقعت أجزاء الظروف اليت فكرة أن تؤكد على هذه النظرية

االوضاع إىل مكوانت صغرية ويتعلمها  قسمت تلك إذا  حىت .مرتابطة كلها
 . 25، أصبحت تلك املعارف ضائعةمنفصلة بعضها مع بعض

                                                             
22  (Bandung: Rosda Belajar dan Pembelajaran; Teori dan Konsep Dasar Suyono dan Hariyanto,  

Remaja Karya, 2001), Hal. 75 
23  Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan PAI di ah, Nur Ali, ’Muhaimin, Sutia

Sekolah.( Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), Hal. 198 
24  (Jakarta: Rineka  Teknologi Pembelajaran ; Landasan Dan AplikasinyaBambang Warsita,  

Cipta, 2008),  Hal. 69. 
25  199hal  Paradigma,Muhaimin, dkk,  
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 الرئيسية، ميكن اخلصائص بعض هذه النظرية العقلية نستنتج منلذلك 
 :على النحو التايل أن ننظر إليها

 تفضل ما كان يف نفس االنسان .أ

 جزاءاأل تفضل الكل على .ب

 تفضل دور العقل .ج

 الوقت احلاضريف  تفضل الظروف .د

 املعرفية هيكل تفضل تشكيل .ه

العربية، أن املعلمني أما ابلنسبة لتطبيق نظرية التعلم املعرفية يف تعلم اللغة 
جيب أن يفهموا أن الطالب ليس كشخص ابلغ الذي يسهل عليه يف عملية 
التفكري، واألطفال يف زمن التعلم قبل املدرسة والتعلم املبكر يف املدارس االبتدائية 
يستخدم هلم األشياء امللموسة، والنشاط من قبل الطالب مهم جدا. أعد املعلم 

و منطق معني من البسيط اىل املعقد، واملعلمون  يصمموا املواد ابستخدام منط أ
 التعلم ذا معىن، واالنتباه إىل الفروق الفردية للطالب لتحقيق جناح الطالب.

 من بعض مالمح التطبيقات وضعت معاجلة املعلومات مبادئ نظرية استنادا إىل
 : 26، وهيمعاجلة املعلومات نظرية

ما يتم  االنتباه إىل كل طالب لديه  أن على ثقة من يكون املعلمون جيب أن .أ
 أن يتخذوا إجراءات ميكن للمعلمني، انتباه الطالبذب لذلك، جل .تعلمه

أو يدور  الدسة حنو السبورة، أو التصفيق على سبيل املثال معينة إشارة إبعطاء
اهتمام  اليت تثري بطرح األسئلة الدرسيبدأ أو التحدث ابلغناء، و حول الغرف 

 موضوع املناقشة. عن الطالب

                                                             
26

  Universitas Negeri Malang,  .(Malang :nPembelajaraBuku ajar Teori Belajar dan , Hj. Sutiah 

2003), hlm. 114 
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املعلومات غري مهمة لرتكيز  مع املعلومات اهلامة متييز مساعدة الطالب على .ب
 ويف أثناء الشرح، األهداف التعليمية من خالل كتابة على سبيل املثال اهتمامهم

 ،ما يوصف لتكرار الطالب أو يطلب من وكرر وقفةيقف 

على سبيل  و معروفما ه إىل علومات اجلديدةعلى ربط امل مساعدة الطالب .ج
 والتواصل معيتذكر للطالب ل اليت هي معروفة األشياء عن طريق تكرار املثال

 العالقة بني إلظهار أو اخلط الرسم البياين، واستخدام اجلديدة املعلومات
 سبق سيطرها عند الطالب. املعلومات مع اجلديدة املعلومات

 مراجعةو  الدرس عن طريق بدء املعلوماتإعادة النظر يف و تكرار الوقت ل تقدمي .د
جيعل  لعبة أو، وخلق االختبارات القصرية بكثريإجراء الواجبات املنزلية، و 

 زوجا زوجا يتسائل بعضهم مع بعض.  الطالب

تقدمي الدرس منتظما وواضحا مثال ذلك  يشرح املعلم  الغرض من التعلم،   .ه
 ويؤلف التلخيصات  أو موجزات.

الذاكرة، املثال بتعليم املفردات اجلديدة وربطها تقدمي التعليم ذا معىن ليس  .و
 ابملفردات اليت يسيطرها الطالب.

 بعض علماء نظرية التعلم السلوكية وفكرهتم .3
وهناك كثري من العلماء الذين يعتنقون نظرية التعلم السلوكية ونقدم بعضا 

 منهم : 
 (1936 - 1849) ابفلوف برتوفيتش إيفان (أ

وهو عامل روسي مؤسس النظرية السلوكية الذي يقيس مقدار ما يسيل 
من لعاب الكلب عندما كان يقدم له الطعام. وقد استنتج ابفلوف ، بعد 
تكرار هذه العملية مرات عديدة ، أن الطعام مثري ، تعقبه استجابة آلية ، هي 

دما سيل لعاب الكلب عند رؤيته الطعام. مث حدث أن سال لغاب الكلب عن
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رأى اخلادم الذي كان حيضر له الطعام ، ومل يكن مع اخلادم آنذاك طعام ، أي 
 .27أن الكلب قرن رؤية اخلادم بوجود الطعام

مث اتبع ابفلوف جتربته هذه إبضاءة املصباح ، وقرع اجلرس ، مقرونني 
إبحضار الطعام يف أول األمر ، مث بغري طعام أحياان، للتأكد من أن هذه 

ادم واملصباح واجلرس وغريها( أصبحت عند الكلب مثريات شرطية األمور )اخل
. عرفت هذه التجارب 28، اكتسبت القدرة على التأثري عليه من جمرد اإلقرتان

 .Classical Conditioningمبدرسة التدريب أو اإلشرتاط التقليدي 

 طويلة سلسلة عن عبارة هو التعلم أن ابفلوف يفرتض ةربالتج هذه من
 الذين احلديث النفس علماء من العديد الواقع، يف. اعتادوا اليت الردود من

 هو جهد يتم ولكن يعودون به، ردود من سلسلة ليس التعلم أن يعتقدون
 .29التعلم يف ونتشارك جزاءاأل مجيع قبل من متعاوان تنظيمه

 ( 1887  -1949) ليوانرد بلومفيلد  (ب
الباحث األمريكي ليوانرد بلومفيلد ظهرت النظرية السلوكية اليت تزعمها 

( إىل le langageيف الثقافة اللثانية األمريكية منذ أن ظهرت كتابة "اللغة" )
. وهذا الكتاب الذي مهد للدراسات األمريكية منهجا  1933الوجود عام 

جديدا يقوم على مبدأ التوأمة بني علم النفس السلوكي واللسانيات. وهي 
بلومفيلد من أجل هذا الغرض، فبعد أن استلهم املعطيات اجلهود الذي قام هبا 

النظرية لعلم النفس السلوكي الذي كان سائدا آنذاك يف جماالت العطاء الفكري 
اإلنساين ، أسقطها على املنهج الوصفي اللساين ، مما أدى اىل ظهور نظرية 

                                                             
عبد العزيز بن ابراهيم العصيلي ، النظرية اللغوية والنفسية )الرايض : جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  27

 20(، ص. 1999
  .20عبد العزيز، النظرية، ص.  28
29  85),Hal. 2009(Jakarta : Rineka Cipta,  TeoritikPsikolinguistik Kajian Abdul Chaer,  
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. وتعرف أبهنا نظرية نفسية أثرت بشكل حاسم يف السلوكية 30آلية للغة
ملعاصرة، حيث يكون هناك سلوك يبىن على تعزيزات ، أي هناك ما يسمى ا

 ب: اإلجراء واإلشراط اإلجرائي والتعزيز والعقاب.
 (1958 - 1874واطسون ) ج. ب. (ج

أراء هذه املدرسة، ووضع  ج. ب. واطسوناعتنق عامل النفس السلوكي 
أاب علم النفس السلوكي. وعند  –فيما بعد  -أطرها النظرية حىت اعترب 

واطسون ، هذه النظرية السلوكية تقوم على فكرة جوهرية تتمثل يف أن علم 
النفس ال ميكنه اإلرتقاء إىل مستوى العلم احلقيقي إال إذا تبىن املنهج املعتمد يف 
العلوم الطبيعية، وال ميكن اعتماد هذا املنهج إال إذا كان موضوعه قابال 

 . 31تجريبللمالحظة وال
 والتحكم التنبؤ جعل هو النفس من علم الرئيسي اهلدف سونلواط وفقا

 علم قبل من دراستها ميكن واليت. وعيه مع عالقة هناك وليس السلوك، يف
 مباشرة، مالحظته ميكن الذي الشيء أو الكائن هو النظرية هلذه وفقا النفس،

 مع ترتبط ال الدماغ يف حتدث اليت األشياء أن حني يف واالستجابة، احلافز وهي
 .واحليواانت البشر بني فرق يوجد ال سونلواط وفقا التعلم عملية يف مث. الدراسة

 (1904 – 1990) سكينرب. ف.  (د
 –وهو عامل أمريكي ويعترب من أبرز هذا اإلجتاه ، ورائد التعليم املربمج 

حصر علم النفس يف دراسة موضوع السلوك ، حبيث يصبح علم النفس علما 
للسلوك. ويعين سكينر ابلسلوك : التصرفات اليت تصدر عن الكائنات احلية مبا 
فيها اإلنسان، تلك التصرفات اليت ميكن التحكم فيها، مث مالحظتها، 

قات بني . أي أن السلوكي جيب أن يهتم بدراسة العال32واختبارها مبوضوعية
                                                             

 69، ص. عيساين، نظرايت التعلم 30
  69، ص. عيساين، نظرايت التعلم 31
 21. العصيلي ، النظرايت، ص.  32
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احلوادث البيئية )املثريات( وأفعال الكائن احلي )اإلستجاابت(، وذلك ابلبحث 
 عن كيفية إحداث املثريات تغيريات يف السلوك.

 اخلارجية ؤثراتامل من أكثر يتأثر اللغوي السلوكأن  سكينرل وفقا
  لمتعيف عملية  الفطري، الذكاء وجود يقبل ال انه كما.  لتلك املؤثرات تعزيزالو 

 والتعزيز لذلك املثري. للمثري نتيجة فقط اكتسبت اللغةكانت 
 العقالنية بعض علماء نظرية التعلم املعرفية .1

 (1896 -1980) جان بياجيه (أ
ه يف نظريته هذه مبراحل النمو لدى جان بياجيوهو عامل فرنسي وقد اهتم 

األطفال، الذي يتبعه النمو املعريف، ونبه إىل أن اإلختالف هذه املراحل 
 يتطلب تنويعا يف أساليب التعليم. 

كما أصر بياجيه على أن التعلم احلقيقي هو التعلم الذي ينشأ عن  
البيئة أو يف التأمل والرتوي، من خالل تنظيم املتعلم للمعلومات املتناثرة يف 

. أي 33غريها، واإلستفادة من ذلك كله يف فهم ما يالحظه وحتليله وتفسريه
أن بياجيه يعرتف بضرورة التوازن، فيهتم ابلعوامل الداخلية للمتعلم، وال 

 دور العوامل اخلارجية. –يف الوقت نفسه  –يهمل 
 (1928) نوم تشومسكي (ب

يعد العامل اللغوي األمريكي "تشومسكي" رائدا يف الدراسات اللغوية 
" عام Syntacics Structuresاملعاصرة، فمنذ أن ظهر كتابه "الرتاكيب النحوية 

دخلت هذه الدراسة مرحلة جديدة بعد أن اثر على املفاهيم اليت   1957
النظر اىل  كانت سائدة قبله، فقد انتقد بعنف نظرية السلوكيني ومنهجهم يف

                                                             
 66العصيلي، النظرايت، ص.  33
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طبيعة اللغة واكتساهبا، ورأى أن ال عالقة بني سلوك الفئران وبني اللغة 
 . 34البشرية

إن أبرز املالمح اليت متيز منهج تشومكي عن غريه من املناهج هو  
اهتمامه ابلعقل، وتناوله القضااي اللغوية والنفسية ووضعها يف إطار واحد 

احث فيه التفريق بني ما هو بشكل لغوي معريف عقالين، يصعب على الب
 لغوي ونفسي أو فلسفي.

وتقوم نظرية تشومكي اللغوية على خالف ما دعا إليه السلوكيون الذين  
أكدوا على أهنا استجابة انجتة عن مثري، مث تكتسب ابلتلقني والتقليد. يؤكد 

 تشومسكي أن هذا غري مقبول، لذلك يرى ضرورة : 
العقلية اليت ميتلكها اإلنسان ويتمايز هبا عن إعادة اإلعتبار إىل القدرات  .1

بقية الكائنات األخرى. وهي القدرات اليت مت تغييبها يف النظرية السلوكية 
وألغيت من مفاهيمهم مطلقا. أما تشومسكي يرى دائما ، أن لإلنسان 
قدرة عقلية فريدة ال تعزي إىل أشياء خارجية، هذه القدرة متثل اجلانب 

 ي للعقل، واللغة مظهر من مظاهره.اخلالق واإلبداع
ترتكز هذه النطرية على بديهية مفادها أن الطفل يولد مهيأ الستعمال  .2

اللغة، وهي طبيعة بشرية ال يناقشها تشومسكي، يردها إىل الطبيعة 
البشرية ال غري. وهو ميتلك مناذج تركيبية ذهنية أولية مزود هبا ابلطبيعة 

من خالل اجملتمع، وهي مناذج متثل تعينه على استكمال بقية اللغة 
الكليات اللغوية عند البشر مجيعا، وكأهنا الكفاايت األولية اليت تساعده 

 .35على اكتساب اللغة واإلبداع فيها بعد ذلك

                                                             
 168(، ص. 1988حممود أمحد السيد، اللغة تدريسا واكتسااب )دمشق : دار الثقافة،  34
 79، ص. نظرايت التعلمعيساين،  35 
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فاللغة البشرية يف نظر تشومسكي كلها هلا خصائص عامة 
ال جتمعها. وأن لكل لغة أصول اثبتة، وأخرى متغرية، واإلبداع ال يكون إ

يف اجلانب املتغري. والطفل يبدع عددا ال متناه من اجلمل يف هذا اجلانب 
 املتغري يف اللغة.

 طريقة تعليم اللغة العربية .ب
 تعريف طريقة التعليم .1

الطريقة لغة : السرية أو املذهب ومجعها طرائق، قد جاء يف القرآن الكرمي 
يف القرآن الكرمي  (، وجاء63يف قصة فرعون )ويذهب بطريقتكم املثلى : طه : 

(. وجتمع الطريقة خطأ على 16أيضا )وأن لو استقاموا على الطريقة : اجلن :
"طرق" والصحيح أن طرق مجع طريق وهي السبيل أو الدرببطرقها الناس 
وغريهم، وجيمع ابن منظور يف لسان العرب طريقة على طرائق ويستدل على 

 (11ذلك قوله تعاىل )كنا طرائق قددا : اجلن : 
أما اصطالحا فقد تطور مفهوم طريقة التدريس عرب  العصور متأثرا 
ابلفلسفة اإلجتماعية والسياسية، وعموما يغلب على طرائق التدريس يف الرتبية 
القدمية أساليب التلقني والتقليد والتكرار واإلعتماد على احلفظ اآليل 

دور املتعلم ابعتباره واإلستظهار، أما يف الرتبية احلديثة فقد بدأ التوجه على 
فاعال يف العملية التعليمية. تعرف طريقة التدريس أبهنا : اإلجراائت اليت يتبعها 
املعلم ملساعدة تالميذه لتحقيق األهداف. أو هي اخلطة العامة لعرض مادة 

 .36اللغة العربية بصورة منتظمة، ال تتناقض أجزائها، وتنبين على مدخل معني
لنا أن جناح التعليم يرتبط غلى حد كبري بنجاح  ومن هذا التعريف تبني

التعليم  عملية يف ية كبريةا أمههل ميالتعل أن طرائق، وبعبارة أخرى الطريقة.

                                                             
 Html مقاالت/ /lisanarabi.net  "طرق تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها"،  نصر الدين إدريس جوهر، 36

13/11/ 2015. 
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 املستخدمة طريقةكانت ال  إذا يف تعلمهم نيانجح وايكون الطالب لن. والتعلم
  هم.اهتمام وال تستطيع أن تؤثر أقل دقة

 العربيةالطريقة العامة يف تعليم اللغة  .2

الطريقة الناجحة هي اليت تؤدي إىل الغاية املقصودة يف أقل وقت وأبيسر 
جهد يبذله املعلم واملتعلم، وهي اليت تسري اهتمام التالميذ وميوهلم وحتفزهم على 

 .37العمل اإلجيايب والنشاط الذايت، واملشاركة الفعالة يف التدريس
خيتلف بعضها عن بعض ابختالف وطريقة تعليم اللغة العربية كثرية ومتعددة 

املداخل اليت تستند إليها واألساليب اليت تنفذ هبا يف عملية التعليم. وهناك 
 عدد من الطرائق الشائعة يف تعليم اللغة العربية كما سنوضح فيما يلي :

 الرتمجة و طريقة النحو  (أ

تعترب هذه الطريقة من أقدم طرائق تدريس اللغات األجنبية حيث يرجع 
ها إىل القرون املاضية. وهي حقيقة ال تنبين على فكرة لغوية أو تربوية اترخي

معينة كما ال تستند إىل نظرية معينة، وإمنا ترجع جذورها إىل تعليم اللغة 
الالتينية واليواننية الذى كان يتمحور حول تعليم القواعد اللغوية والرتمجة. وقد 

املدارس القدمية لتعليم اللغات َصنََّف العلماء هذه الطريقة من ضمن طرائق 
  األجنبية اليت ال تزال سائدة االستخدام حىت اآلن يف مناطق خمتلفة من العامل

خري  -وهي جمتمع هذه الدراسة–رغم قدمها وفشل أساليبها. وأندونيسيا 
مثال للدول اليت شاع فيها استخدام هذه الطريقة يف تعليم اللغة العربية، األمر 

 .38ية تناول هذه الطريقة يف هذه الدراسةالذي يزيد أمه
وهتتم هذه الطريقة بتنمية مهاريت القراءة والكتابة ابللغة األجنبية، 
وهتمل مهارة الكالم ابلكلية، ابإلضافة إىل أن املبالغة يف العناية بدراسة 

                                                             
 38(، ص. 1978عبد العليم ابراهيم، املوجه الفين ملدرس اللغة العربية )مصر : دار املعارف،  37
(، 1989العربية لغري الناطقني هبا )إيسيكو : منشورات املنظمة اإلسالمية، رشدي أمحد طعيمة، تعليم اللغة  38

 127ص. 
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القواعد حيرم الطالب من تلقي اللغة نفسها؛ فالتحليل النحوي للجمل 
الدارس متمكنا من عناصر اللغة بصورة كافية ألن اهتمامه والنصوص ال جيعل 

 .منصب على األحكام النحوية العامة كوسيلة للضبط والتصحيح اللغوي

 الطريقة املباشرة (ب

ظهرت الطريقة املباشرة ردا على طريق القواعد والرتمجة اليت كانت ال 
أساليبها.  تنبين على أية نظرة علمية للغة واليت تفتقر إىل أساس منهجي يف

وتسمى هذه الطريقة أحيااًن ابلطريقة الطبيعية إذ إن جذورها التارخيية ترجع 
إىل املبادئ الطبيعية لتعليم اللغة، وهي املبادئ اليت تقول إن اللغة األجنبية 
ميكن تعلمها أبسلوب طبيعي يتعلم به الطفل لغته األم. ومن مث فتعليم اللغة 

خالل الرتمجة، إذ إن تعليم معاىن كلماهتا ميكن  األجنبية ال يتم ابلضرورة من
أن يتم من خالل التمثيل واحلركة والصور واستخدامها بصورة عفوية يف حجرة 

 .39الدراسة
هذه الطريقة أبهنا تويل قدرا كبريا من عنايتها إىل مهارة الكالم،  ومتتاز

لطريقة ويكاد اللجوء إىل الرتمجة يصل إىل حد التحرمي، كما أهنا ختالف ا
السابقة يف االحتفاء بتدريس قواعد اللغة كغاية عليا، وتعىن ابلتدريب على 
قوالب اللغة وتراكيبها خلدمة مهارة التحدث، وتبدي حرصا شديدا على 

 .استخدام أسلوب احملاكاة، وإنشاء ارتباط قوي بني األلفاظ ودالالهتا
 الطريقة السمعية الشفوية (ج

ظهرت هذه الطريقة ردا على طريقة النحو والرتمجة والطريقة املباشرة معا 
يف جانب، واستجابة الهتمام متزايد بتعلم اللغات األجنبية يف أمريكا يف 
اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي يف جانب آخر. وكان هذا 

ة ما جرى يف االهتمام بتعلم اللغات األجنبية ينتج من سياسة أمريكا يف متابع

                                                             
 129ص.  تعليم اللغة، ،رشدي أمحد 39
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العامل من التطورات سواء كانت يف اجملال العلمي أم يف اجملال العسكري. فقد 
أدى ذلك إىل ضرورة إعادة النظر إىل أساليب تعليم اللغة األجنبية وتعلمها 
اليت كانت ال تزال متأثرة بطريقة النحو والرتمجة والطريقة املباشرة. مث أجريت 

اليت انتهت إىل ظهور نظرات جديدة حنو اللغة العديد من الدراسات اللغوية 
منها: أن اللغة كالم وليست كتابة، وأهنا جمموعة من العادات، وأهنا ما 
ميارسها أهلها وليست ما يظن أنه ينبغي أن ميارس. ويرتتب على هذه املبادئ 
اجلديدة ظهور طريقة جديدة يف جمال تعليم اللغات األجنبية وهي ما يسمى 

 .40لسمعية الشفويةابلطريقة ا
الطريقة يتمحور حول وضع الطالب يف مواجهة اللغة  هذهإن تركيز 

اجلديدة عن طريق الربط بني العبارات اليت يستمع إليها واملواقف املستخدمة 
فيها لكي ينشئ بينهما عالقة معنوية يف ذاكرته تتيح له استعمال تلك 

. وجيدر ابملعلم توظيف املفردات معتمدا على أسلوب احملاكاة واالستظهار
الوسائل السمعية والبصرية بشكل مكثف يف تدريب الطالب على أمناط اللغة 

 .وتراكيبها
 طريقة القراءة (ح

ضعف مستوى الدارسني ابلطريقة املباشرة يف مهاريت القراءة والكتابة ، 
وعدم انضباط العملية وتشتيتها يف تعليم عدة مهارات دون اتقان بعضها 

كافيا ، حدا ببعض الرتبويني ومنهم اإلجنليزي )ميكل ويست( يف اتقاان  
الثالثينات اىل اإلقتصار على مهارة واحدة ، ولتكن أكثر املهارات نفعا يف 
رأيه ، وهي مهارة القراءة وابلذات الصامتة ، وتدريب الدارسني على فهم 

 . 41املقروء
                                                             

 133ص. تعليم اللغة، ، رشدي أمحد 40
محادة ابراهيم ، اإلجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغري الناطقني هبا )القاهرة :  41
 56 - 55ص. ،(1987الفكر العريب ،  دار
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املفردات اجلديدة ، وتتلخص هذه الطريقة يف قيام املدرس بقراءة   
مث قراءة النص وتدريب الدارسني عليه قراءة صامتة ، وفهم املضمنو ، مث 
اإلجابة على األسئلةبصوت عال للتأكد من الفهم ، مث عرض القاعدة 

 بشكل موجز ، وعمل بعض التدريبات عليها.

 الطريقة اإلنتقائية (خ

ريقة املباشرة ظهرت هذه الطريقة ردا على طريقة القواعد والرتمجة والط
والطريقة السمعية الشفوية مًعا وحماولة االستفادة من هذه الطرائق الثالث يف 
نفس الوقت. ويرى أنصار هذه الطريقة أنَّ جناح عملية تدريس اللغة األجنبية 
وفعاليتها لن يتحقق بطريقة تدريس واحدة وإمنا بعدة طرائق ينتقى منها ما 

 .42جيد نفسه فيهايناسب املتعلم ومواقف تعليمية 
رى هذه الطريقة أن للمدرس حرية مطلقة يف ابتكار األسلوب الذي ت

يرغب يف اتباعه وهو بصدد تعليم اللغة األجنبية ما دام حيقق عن طريقه 
الغاايت املرجوة، فللمعلم أن يتخري من الطرق ما يظنه مالئما للموقف 

به يف تدريس إحدى التعليمي؛ فهو قد خيتار عنصرا من طريقة ما ليستفيد 
املهارات اللغوية وقد يدجمه بعنصر من طريقة أخرى ليزيد من جودة شرحه 
وتوصيله اللغة لطالبه، ولعل من عوامل تبين الطريقة االنتقائية أننا وجدان لكل 
طريقة جوانب متيز وجوانب قصور، واملعلم حيرص على إجياد ما ميكن تسميته 

نتقاء حماسن كل طريقة وجتميعها يف طريقة ابلطريقة التكاملية فيعمد إىل ا
 .واحدة تناسب األهداف اليت يسعى إليها وتراعي حاجات املتعلم وظروفه

 
 
 

                                                             
 8نصر الدين ، طرق تدريس اللغة، ص.  42
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 املهارات اللغوية وطريقة تدريسها .3
 أوال : مهارة اإلستماع :

 أمهية مهارة اإلستماع (أ
اإلستماع هو عملية إنسانية واعية مدبرة لغرض معني هو اكتساب 

تستقبل فيها األذن اصوات الناس يف اجملتمع يف خمتلف حاالت املعرفة ، 
التواصل وخباصة املقصود ، وحتلل فيها األصوات إىل ظاهرها املنطوق ، 
وابطنها املعنوي وتشتق معانيها مما لدى الفرد من معارف سابقة وسياقات 
التحدث واملوقف الذي جيري فيه التحدث ، وبذلك تكون الصور الذهنية يف 

دماغ البشري وهي اما صورة مسموعة خالصة ، أو مسموعة مبصرة معا ال
ومن مث تكون أبنية للمعرفة يف الذهن من خالل اإلستماع الذي ال بد فيه من 
اإلنصات وخلوه من املشتتات أو الرتكيز على معىن املستمع إليه وهذا القصد 

 .43األصلي من عملية اإلستماع كلها
حياتنا إنه الوسيلة اليت اتصل هبا اإلنسان  لإلستماع أمهية كبرية يف
عن طريقه يكتسب املفردات ، ويتعلم   يف مراحل حياته األوىل ابآلخرين.

أمناط اجلمل والرتاكيب ، ويتلقى األفكار واملفاهيم ، وعن طريقه أيضا 
يكتسب املهارات األخرى للغة ، كالما وقراءة ، وكتابة. كما أن اإلستماع 

اإلستماع من معلومات أو يطرح من أفكار أمر ال بد منه  اجليد ملا يلقي
لضمان اإلستفادة منها والتفاعل معها.  بل إن اإلستماع اجليد شرط حلماية 

 .44اإلنسان من أخطاء اليت ال يستطيع أن يدرك مصدرها أو أن حيدد اجتاهها

                                                             
ص.  ،(2010راتب قاسم عاشور وحممد فؤاد احلوامدة ، أساليب تدريس اللغة الغربية )عمان : دار املسرية ،  43

93 
منشورات املنظمة رشدي أمحد طعيمة ، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه )رابط :  44

 147ص.  ،(1989اإلسالمية، 
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ومما يدلنا على أن لإلستماع أمهية كبرية يف حياتنا ما ورد ذكره يف 
رآن الكرمي وقد أوىل هذه املهارات ما تستحقه من أمهية حيث يقدمها هللا الق

عز وجل على البصر يف اآلايت اليت يرد فيها ذكرمها معا " إن السمع والبصر 
 (. 36والفؤاد كل ألئك كان عنه مسؤوال" )اإلسراء أية 

فاإلستماع أو القراءة السمعية : هي العملية اليت يستقبل فيها 
املعاين واألفكار الكافية وراء ما يسمعه من األلفاظ والعبارات اليت  اإلنسان

 ينطق هبا املتحدث يف موضوع ما.
 أهداف تدريس اإلستماع  (ب

 هناك عدد من أهداف تدريس اإلستماع،  منها فيما يلي :

 تعويد األذن على األصوات اجلديدة .1

 تعويد الدارسني على نطق اللغة اجلديدة .2

 بة عليهاستيعاب سؤال لإلجا .3

 حل مترين بتكملة عبارة أو تغيري كلمة أو اضافة أخرى .4

 استيعاب نص بتفاصيله لإلجابة على أسئلة .5

 استيعاب األفكار األساسية يف نص لتلخيصه .6

 تتبع العناصر الرئيسية يف موضوع كتابة موضوع على منواله )انشاء( .7

 أخذ مذكرات عن املوضوع لإلستعانة هبا يف حتضري البحوث .8

 ملناقش موضوع التمهيد .9

 . 45مراجعة مادة سبقت دراستها .10

إن امتالك املهارات اليت مر ذكرها ميكن املتعلم من حتقيق أهداف 
اإلستماع اليت مت التخطيط هلا. فباإلنتباه والرتكيز على املسموع 

                                                             
محادة ابراهيم ، اإلجتاهات املعاصرة يف تدريس اللغة العربية واللغات احلية األخرى لغري الناطقني هبا )القاهرة :  45

 225ص.  ،(1987دار الفكر العريب ، 
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واإلنصات للمتحدث ميكن فهم املسموع وحتليله واسبيعابه واإلحتفاظ به 
 مناقشة تلك األفكار.بعد تقومي أفكاره مث 

 طريقة تدريس اإلستماع (ج

إن حتديد طريقة اثبتة لتدريس اإلستماع أمر حيبط عملية التدريس ألن 
الطرق متجددة ومتبدلة تبعا للموقف التعليمي الطارئ ولكن هناك مراحل 

 اثبتة إىل حد ما ميكن أن متر هبا الطريقة تدريس مهارة اإلستماع أال وهي :
 : مرحلة اإلعداد :املرحلة األوىل 

يف هذه املرحلة يعد املعلم مادة اإلستماع مسبقا حبيث خيتارها مناسبة  
لقدرات وميول وخربات التالميذ مث يعد األدوات والوسائل اليت تساعد على 

 اإلستماع اجليد وفيها يتم حتديد اهلدف من اإلستماع والغرض من تدريسه.
 املرحلة الثانية : مرحلة التنفيذ :

يلجأ املعلم يف هذه املرحلة إىل ابراز النقاط املهمة حبيث يسلط الضوء و  
عليها ويلفت نظر التالميذ اليها بطريقة تسجيلها ومساعها مع التالميذ 
وإفساح اجملال أمام التالميذ للمناقشة حول هذه النقاط ابآللية اليت يراها 

بل املعلم يوجه مناسبة لذلك املوقف وعملية الرتكيز على نقاط مهمة من ق
 أمساع التالميذ ابإلجتاه الصحيح مبا يسمح بعملية جتويد عملية اإلستماع.

 املرحلة الثالثة : وهي مرحلة املتابعة :
هذه املرحلة هي أشبه مبا يسمى بعملية التغذية الراجعة حبيث يقوم املعلم  

 مبناقشة بعض التالميذ الذين يبدون بعض التساؤالت واإلستفسارات حول
املادة املسموعة وهنا يتم وضع النقاط على احلروف يف معرفة ما حتقق من 
األهداف وتقومي املوقف اإلستماعي لتفادي األخطاء اليت قد حتدث أو 

 .46حدثت يف موقف سابق

                                                             
 110. راتب قاسم ، أساليب ، ص.  46
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 اثنيا : مهارة القراءة

 مفهوم القراءة (أ

القراءة إحدى فنون اللغة اليت ال يتسىن لإلنسان أن يتواصل مع غريه 
بدوهنا ، إذ هي من أكثر مهارات اللغة توظيفا وحتقيقا لإلتصال ، وليست 
القراءة جمرد تعرف على الرموز اللغوية املكتوبة والنطق هبا وإمنا التطورات اليت 
طرأت على مفهوم القراءة تؤكد أننا ال حنفل فيها . ابلنواحي الفيسيولوجية مثل 

قيق املتطور يف ضوء البعد الزمين حركات العني وأعضاء النطق إذ املفهوم احل
يقودان إىل القول أبن القراءة "عملية عقلية تشمل تفسري الرموز اليت يتلقاها 
القارئ عن طريق عينيه ، وتتطلب هذه العملية فهم املعاين كما أهنا تتطلب الربط 
بني اخلربة الشخصية واملعاين وتوظيف تلك املعاين يف حل املشكالت اليت تعرض 

 .47نسانلإل
ويف تعريف آخر عرفت على أهنا عملية آلية ميكانيكية ، هتدف إىل 
التعرف على احلروف وربطها ومن مث نطقها ، حيث يتم الرتكيز على تنمية 
قدرات الطفل من حيث قراءة الكلمات وتقطيعها وحتليلها ومعرفة احلروف 

 . 48وأصواهتا ، واإلنتقال من كلمات إىل أخرى
 اءةأهداف تدريس القر  .ب

 جيب أن تتجه دروس القراءة إىل حتقيق األغراض اآلتية :
 تنمية قدرة التلميذ على القراءة وسرعته فيها. .1

فهمه للمقروء فهما صحيحا ، ومتييزه بني األفكار األساسية والعرضية ،  .2
 وتكوينه األحكام النقدية.

                                                             
 ،(2011وية )مالنج : جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية، نور هادي ، املوجه لتعليم املهارات اللغ 47

 62ص. 
عبد اجمليد عيساين ، نظرايت التعلم وتطبيقاهتا يف علوم اللغة ، اكتساب املهارات اللغوية األساسية )القاهرة :  48

 121ص.  ،(2012دار الكتب احلديث ، 
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ونقده  تبع ما يسمع ، وفهمه فهما صحيحاتنمية قدرة التلميذ على ت .3
 فاع به يف احلياة العملية.النت

تنمية ميل التلميذ إىل القراءة ودفعه اىل اإلتصال مبا يالئمه وينفعه من   .4
 كتب واملطبوعات.

 .احتصيل املعلومات وتنميتها وتنسيقه .5

الكسب اللغوي ، وتنمية حصيلة التلميذ من املفردات والرتاكيب اجلديدة  .6
 والعبارات اجلميلة.

 الصحيح عن معىن ما قرأ. تدريب التلميذ على التعبري .7

ازدايد قدرة التلميذ على البحث واستخدام املراجع واملعاجم واإلنتفاع  .8
 ابملكتبة والفهارس.

اإلتصال بنتاج اجمليدين من األدابء وأصحاب األساليب يف خمتلف  .9
 .49العصور

 أنواع القراءة (ج

 تنقسم القراءة من حيث طريقة أدائها على ثالثة أنواع هي :

صامتة : وهي القراءة اليت حيصل فيها القارئ على املعاين القراءة ال .1
واألفكار من الرموز املكتوبة دون اإلستعانة ابلرموز املنطوقة ودون حتريك 
الشفتني أي أن البصر والعقل مها العنصران الفاعالن يف أدائها ولذلك 
تسمى "القراءة البصرية" وهي يف إطار هذا املفهوم تعفي القارئ من 

 غال بنطق الكالم وتوجه جل إهتمامه إىل ما يقرأ.اإلنش

القراءة اجلهرية : وهي القراءة اليت ينطق القارئ خالهلا ابملفردات واجلمل  .2
املكتوبة صحيحة يف خمارجها مضبوطة يف حركاهتا مسموعة يف أدائها 

 .50معربة عن املعاين اليت تضمنتها

                                                             
 86 - 85ص.  ،(1996)بريوت : دار الفكر املعاصر، جودت الركايب ، طرق تدريس اللغة العربية  49
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اإلستماع نوع من القراءة ، قراءة اإلستماع : وهي يرى بعض املربني أن  .3
ألنه وسيلة إىل الفهم ، وإىل اإلتصال اللغوي بني املتكلم والسامع، 
فشأنه يف ذلك شأن القراءة اليت تؤدي إىل هذا الفهم وهذا اإلتصال، 
وإذا كانت القراءة الصامتة قراءة ابلعني والقراءة اجلهرية قراءة ابلعني 

ن تصحبها العمليات العقلية اليت تتم واللسان ، فإن اإلستماع قراءة ابألذ
 .51يف كلتا القراءتني : الصامتة واجلهرية

 طرائق تدريس القراءة .د

ميكن تقسيم طرائق تدريس القراءة إىل نوعني : طرائق تدريس القراءة 
للمبتدئني ، وطرائق تدريس القراءة لغري املبتدئني. وميكن تصنيف مجيع 

 راءة للمبتدئني إىل طريقتني أساسيتني.الطرائق اليت استخدمت يف تعليم الق
 الطريقة الرتكيبية : .1

وهي تبدأ بتعليم اجلزئيات ، كالبدء بتعليم احلروف اهلجائية أبمسائها أو 
أبصواهتا ، مث تنتقل بعد ذلك اىل تعليم املقاطع والكلمات واجلمل الاليت 

إىل  تتألف منها. أي أن هذه الطريقة تبدأ من أصغر وحدات ممكنة وتنتقل
 . 52الوحدات األكرب

 الطريقة التحليلية   .2

وهي تبدأ بتعليم وحدات ميكن جتزئتها إىل أجزاء أو عناصر أصغر ، فإذا 
بدأت الطريقة ابلكلمة فإنه ميكن ردها إىل حروف وأصوات. وعلى هذا 
ميكن وضعها موضع التحليل. وملا كانت هذه الطريقة تبدأ ابلكليات، مث 

                                                                                                                                                                       
 67 - 65راتب قاسم ، أساليب ، ص.  50
 70عبد العليم ، املوجه الفين ، ص.  51
 151ص.  ،(1991علي أمحد مذكور ، تدريس فنون اللغة العربية )القاهرة : دار الشواف ،  52
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جزائها مث تعيد تركيبها، وملا كانت هذه الكلمات بعد ذلك حتللها إىل أ
 .53ذات معىن ، فإن هذه الطريقة تركز على املعىن منذ البداية

 مهارة الكالماثلثا : 

 أمهية تدريس مهارة الكالم .أ

إن الكالم عنصر أساسي يف منهج تدريس اللغة العربية ، ألنه عنصر تطبيقي 
املعلوم ، إن تدريس اللغة من جانب علمي وتطبيق لتدريس اللغة. ومن 

العربية هتدف اىل جعل املتعلمني قادرين على التكلم ابلعربية. فمهارة الكالم 
 هي أحظى املهارات اللغوية بعد مهارة اإلستماع.

ومهارة الكالم مهارة منتجة تقتضي قدرة املتعلم على استخدام السمات  
يحة ، مث اختيار الصوتية بطريقة جيدة مستخدما القواعد اللغوية الصح

.وتتطلب 54الكلمات اجليدة للتعبري عما يف النفس يف مواقف احلديث املعينة
مهارة الكالم من املتعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة ، ولتكن من 
الصيغ النحوية ونظام ترتيب الكلمات اليت تساعده التعبري عما يريد أن يقوله 

ة عن عملية ادراكية تتضمن دافعا يف مواقف احلديث أي أن الكالم عبار 
للتكلم ، مث مضموان للحديث ، مث نظاما لغواي بوساطة برتجم الدافع 

 واملضمون يف شكل كالم.
 أهداف تدريس الكالم  .ب

 تعويد التالميذ التكلم ابللغة الصحيحة. .1

تعويد التالميذ التكلم حسب التعبري عما جيول يف نفوسهم وما يقع حتت  .2
 فصيحة واضحة.حواسهم بعبارة 

                                                             
 151علي أمحد، تدريس فنون، ص.  53
ص.  ،(1985اللغة العربية للناطقني بلغة أخرى )الرايض : اململكة السعودية ، حممد كامل الناقة ، تعليم  54
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تعويد التالميذ اختيار األلفاظ والعبارات ووضعها يف أسلوب مجيل  .3
 والعناية بوضع كل لفظ يف موضعه.

متكني التالميذ من التعبري عن حاجاهتم ومشاعرهم ومشاهداهتم وخرباهتم  .4
 بعبارة سليمة صحيحة.

تزويد التالميذ مبا حيتاجونه من ألفاظ وتراكيب إلضافته إىل حصيلتهم  .5
 اللغوية واستعماله يف حديثهم وكتابتهم.

يعمل التعبري على اكساب الطالب جمموعة من القيم واملعارف واألفكار  .6
 واإلجتاهات السليمة.

تعويد التالميذ على ترتيب األفكار ، والتسلسل يف طرحها والربط بينها  .7
 ، مبا يضفي عليها مجاال وقوة أتثري يف السامع والقارئ. 

ملواجهة املواقف احلياتية املختلفة اليت تتطلب فصاحة  هتيئة التالميذ .8
 اللسان والقدرة على اإلرجتال ، للعيش يف اجملتمع بفعالية.

تقوية لغة التلميذ وتنميتها ومتكينه من التعبري السليم عن خواطر نفسية  .9
 .55وحاجاهتا شفهيا وكتابيا

 طرائق تدريس الكالم .ج

الكالم على كل من املستوى الدارسني من الطرائق املشهورة يف تعليم مهارة 
هي الطريقة السمعية الشفوية ، وطريقة األسئلة واألجوبة ، والطريقة املباشرة 

 ، كما سنبني لكل فيما يلي :
الطريقة السمعية الشفوية : وهي الطريقة اليت تبدأ فيها بتدريب الطالب  .1

مة واجلملة على اإلستماع مث التدريب على نطق األصوات اللغوية مث الكل
 القصرية مث اجلملة الطويلةتدرجييا.

                                                             
 198راتب قاسم ، أساليب ، ص.  55
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طريقة األسئلة واألجوبة : وهي طريقة تلقني مادة الدرس يقوم هبا املدرس  .2
إللقاء األسئلة ليجيبها التالميذ أو األسئلة اليت قدمها التالميذ مث أجاب 

 .56عليها أصحاهبم

ابللغة املعلمة الطريقة املباشرة : وهي الطريقة اليت يتكلم املدرس مباشرة  .3
ومينع التالميذ التكلم ابللغة األم ، أو هي تعلم اللغة األجنبية عن طريق 
اللغة األجنبية نفسها دون اإلستعانة بلغة وسيط سواء كانت لغة الطالب 

 .   57األم أم لغة أخرى جييدها

وكما أسلفنا ، وكما هو واضح من التسمية ، تعتمد هذه الطريقة 
ديدة مباشرة ودون وساطة لغة أخرى، فاملدرس إذا على تعليم اللغة اجل

أراد أن يدرس مفردات مثل : كرسي وابب وانفذة ، ما عليه اال أن يعني 
هذه األشياء يف الفصل وأمام الطالب معلنا أن هذا كرسي وهذا ابب 
وهذه انفذة. وإذا أراد أن يعلم بعض أفعال احلركة مثل : سار وأكل 

يقلد الفعل ويقول : اان أسري ، أان آكل ، أان  وكتب ، فما عليه اال أن
أكتب. أو يطلب من بعضهم تنفيذ بعض األوامر اليت تتصل مبثل هذه 

  .58األفعال مع اإلعالن عما يفعلون

 رابعا : مهارة الكتابة

 مفهوم الكتابة .أ

أتيت مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بني بقية املهارات ، فهي أتيت 
بعد مهارة القراءة ، ألهنا ترتبط هبا. ومهارة الكتابة على ثالثة أنواع هي : 

                                                             
56 . )Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif –Model Zainal Aqib,  

(Bandung : YRAMA WIDYA, 2014), hal. 105 
 50اإلجتاهات ، ص. محادة ابراهيم ،  57
 50محادة ابراهيم ، اإلجتاهات ، ص.  58



41 
 

 

 

الرسم اهلجائي أوال ، واخلط اثنيا ، والتعبري الكتايب اثلثا. وهذه متثل 
 املستوايت التعليمية ابلتدرج.

أو  Copyingة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ يضيق مفهوم الكتاب
ويتسع يف بعضها اآلخر حىت يشمل خمتلف العمليات  Spellingالتهجئة 

العقلية الالزمة للتعبري عن النفس، إهنا حسب التصور األخري نشاط ذهين 
يعتمد على اإلختيار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه والقدرة على تنظيم 

 .59وعرضها بشكل يتناسب مع غرض الكاتباخلربات 
 أهداف تعليم الكتابة .ب

الكتابة وسائل من وسائل اإلتصال اللغوي مثل اإلستماع ، والتحدث ، 
 والقراءة . ويرتكز تعليمها على بعض األمور التالية :

 قدرة التالميذ على الكتابة الصحيحة. .1

 وضوح اخلط ومجاله. .2

 .60ضوح ودقةالقدرة على التعبري عن األفكار يف و  .3

هتيئة الطالب لتعليم املهارات اللغوية األخرى. إن الكتابة نشاط لغوي  .4
مركب إذ يستلزم القدرة على متييز األصوات عند مساعها ونطقها 
وقرائتها. وذلك قبل الشروع يف كتابتها. والشك أن التدريب على 

 الكتابة من شأنه تدعيم املهارات األخرى.

كامل نستطيع من خالله الوقوف على مدى إن الكتابة نشاط لغوي مت .5
تقدم الطالب يف تعليم املهارات األخرى. فمن خالهلا ميكن قياس هذه 

 املهارات.

                                                             
 187طعيمة ، تعليم العربية ، ص.  59
علي أمحد مذكور وآخرون ، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى )القاهرة : دار الفكر  60

 484، ص. (2010العريب ، 
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وأخريا فإن التدريب على الكتابة منِ شأنه أن يزود الطالب مبهارات  .6
 .61وظيفية حيتاجها بعد ذلك يف حياته

 أنواع الكتابة وطريقة تدريسها .ج

الكتابة املنقولة : وتعتمد على التقليد واحملاكات ، ويكون أبن ينقل  .1
التالميذ القطعة من كتاب أو سبورة بعد قراءهتا وفهمها وهتجي بعض  

 كلماهتا هتجيا شفهيا. 

الكتابة املنظورة : وهي أن تعرض القطعة على التالميذ لقراءهتا وفهمها  .2
 عد ذلك.وهجاء بعض كلماهتا ، مث حتجب عنها ومتلي ب

الكتابة غري املنظورة : وطريقته أن يقرأ املدرس القطعة ، وبعد مناقشة  .3
التالميذ يف معناهاوهجاء بعض كلماهتا أو هجاء كلمات مشاهبة ملا فيها 

 من الكلمات الصعبة متلى عليهم.

الكتابة اإلختبارية : والغرض منه قياس قدرة التالميذ ومدى تقدمهم وهلذا  .4
القطعة بعد فهمها دون مساعدة يف اهلجاء. ويتبع هذا النوع متلى عليهم 

 .62من اإلمالء مع التالميذ يف مجيع الصفوف لتحقيق هذا الغرض

                                                             
 188طعيمة ، تعليم العربية ، ص.  61
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث .أ

 حياة اتريخ أوذاتية  أو شخصية دراسة هو الذي قام به الباحث البحثهذا 
. البحث الكيفي من اهذا البحث نوع يعتربو  (Individual Life History) يالفرد

يتم من هذا البحث العمل لإلكتشاف والتطوير ومجع البياانت واملعلومات عن 
  شخصية بطريقة منهجية لتحسني أو توليد املعلومات واملعرفة. 

استخدم الباحث هذا املدخل لعدة أغراض تناسب أبغراض البحث 
 ، وهي :63الكيفي على شكل الدراسة الشخصية

 يفلذلك الشخص والطموحات  والدوافع التصورات من احلصول على صورة  .1
  به اجملال الذي يقوم

 يف تنفيذاالسرتاتيجيات املستخدمة التقنيات و  حملة عامة عن احلصول على .2
 يقوم به. احلقل الذي

يف  نجاح ذلك الشخصب املرتبطة من األشكال احلصول على نظرة عامة .3
 يقوم به. الذي الاجمل

 الشخصذلك  جناح العربة من حلصول علىا  .4
وخيتار الباحث كياهي احلاج أمحد غزايل سامل كاملوضوع يف هذا البحث 

 ابلنظر اىل عدة مؤشرات كما يلي :
 له دور مهم وجهود كبري يف تعليم اللغة العربية ونشرها يف مادورا.  .1

 هو انجح يف جماله. وسينب الباحث عن مدى جناحه يف هذا البحث.  .2

 ليم اللغة العربية كلغة اإلتصال مبادورا. هو رائد وحمرك أول يف حماولة تع  .3

                                                             
63(yogyakarta : Studi Tokoh, Metode Penelitian Mengenai Tokoh Arief furchan & Agus Maimun,  

Pustaka Pelajar, 2005), Hal. 9 
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مل يسبق له أحد يبحث عن شخصيته وجهوده يف هذا اجملال، وهذا الذي يثري  .4
 انتباه الباحث ملعرفة أعمق عن شخصيته من خالل هذا البحث. 

 احثحضور الب .ب

عن أفكار كياهي  املعلومات املطلوبة أو جمموعة من البياانت لحصول علىل
ألجل املقابلة  غزايل سامل وجهوده يف تعليم اللغة العربية مبادورااحلاج أمحد 

يف هذه  الباحث حضور كانواملالحظة ومجع الواثئق تتعلق مبوضوع البحث  
 يف عملية البحث مباشرة ينبغي للباحث أن يشارك، ف ضروري جدا الدراسة
ر الباحث مكان البحث و حض، ويف هذا البحث كان الباحث أهداف ملطابقة

 ملدة شهر واحد. 

 هامصادر و  البياانت .ج

البحث  أن إجراء Moleong  نقلهااليت  Biklen و bogdanقاله  ملاوفقا 
أو  سواء كانت مكتوبة الرجل نفسه قوالأ وهي، الوصفية البياانت تنتج النوعي
 .64اليت ميكن مالحظتها والسلوكيات، منطوقة

أما مصادر البياانت يف هذا البحث فتنقسم إىل نوعني : املصدر  
 أن مصدر  Lofland  ما قاله رأيال . ومثل هذا،يالرئيسي واملصدر الثانو 

، والباقي هو هو الكلمات واألفعال البحث النوعي يف )الرئيسية( البياانت األولية
 منهما فيما يلي : . كما سنشرح لكل65التوثيقاتمثل  )الثانوية( بياانت إضافية

 املصادر األولية )الرئيسيية(  .1

 أما املصادر الرئيسية هلذا البحث فهم :

                                                             
64  (Bandung : PT Remaja Rosda Karya,   Metodologi Penelitian KualitatifLexy J. Moleong, 

2006), 

 hal. 6 
65  ,157hal  ,Studi TokohArief,    
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مصدرا  أمحد غزايل سامل وهو كاملوضوع هلذا البحث ويكون كياهي احلاج   (أ
 يف فكاره وجهوده الرتبويةحصل الباحث منه البياانت عما يتعلق أبرئيسيا. 

 .ادورامبتعليم اللغة العربية 

أمحد   كياهي احلاجسبق هلم التعلم عن اللغة العربية ل نالطالب الذيبعض   (ب
اليت يستخدمها   ائقالبياانت عن الطر  منهم حصل الباحث غزايل سامل.

 .ادورامب أمحد غزايل سامل يف تعليم اللغة العربية كياهي احلاج

. بعض أصحابه الذين يصحبون مع كياهي احلاج أمحد غزايل يف وقت طويل (ج
اهداته يف تعليم اللغة مدى جمشخصيته و عن حصل الباحث منهم البياانت 

 ادورا. العربية مب

 املصادر اإلضافية )الثانوية(  .2

الواثئق. يكون الواثئق هنا مثل الكتب أو املؤلفات مت نشرها اليت كتبها    (أ
سامل  و الصور يدل على أعماله احلقيقية مثل بناء  احلاج أمحد غزايلكياهي 

هد أو املراكز لرتقية اللغة العربية، أو الكراسات والرسائل واملذكرات فيها املع
تتعلق أبفكار وجهود  كياهي احلاج أمحد غزايل سامل يف تعليم اللغة العربية 

 مبادورا . 

 أسلوب مجع البياانت .د

كما هي   ثالثة أساليب الباحث ستخدما جلمع البياانت يف هذا البحث
وهي املقابلة، والواثئق ، واملالحظة معروفة يف البحث عن دراسة شخصية، 

 ، كما سنشرخ فيما يلي : 66ابملشاركة
 املقابلة .1

استخدم الباحث املقابلة يف هذا البحث لنيل البياانت ألهنا تناسب متاما 
ألغراض هذا البحث وهو جلمع املعلومات الكثرية والدقة السيما بشكل 

                                                             
66 05al. h ,Studi TokohArief,  
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عن أفكار كياهي احلاج أمحد غزايل سامل وجهوده يف تعليم اللغة األقوال 
العربية مبادورا فضال عن ذالك كان هذا الشيخ حىت اآلن مازال حيا.  وهذا 

أبهنا حمادثة بني قدمه عبد الرمحن أمحد عثمان املقابلة يوافق يتعريف 
شخصني يبدأها الشخص الذي جيري احملادثة وتتم ألهداف معينة منها 

حلصول على معلومات وثيقة الصلة ابلبحث ويركز فيها على حمتوى حمدد ا
 .67أبهداف حبثية

وهي املقابلة املنظمة، واملقابلة نصف  هناك عدة أنواع من املقابلة 
املنظمة، واملقابلة ذات العمق واملقابلة احلرة. ولنيل البياانت اليت أكثر دقة 

الباحث يف هذا البحث ولشرح ما غمض من أسئلته للمستجيب استخدم 
مقابلة حرة يوجه فيها الباحث أسئلته ويوحي املقابلة ذات العمق، وهي 

ابملوضوع الذي يدور حوله مث يرتك احلرية للمستجيب يتكلم كما يريد 
ويتدخل الباحث من حني إىل آخر ليدفع املستجيب ويشجعه على 

 .68الكالم

  وقد قام الباحث مبقابلة األشخاص اآلتية :
 يفن أفكاره وجهوده ع الباحث منه قابلأمحد غزايل سامل.  كياهي احلاج (أ

اليت تشمل على إدراكه، ودوافعه، وطموخاته،  ادورامبتعليم اللغة العربية 
وآماله، وحماوالته يف حتقيقها ومدى جناحه من تلك احملاولة وكذلك عن 

 .بعض سرية حياته

يف وقت  هحبون معالذين يص ج أمحد غزايلكياهي احلا   بعض أصحاب (ب
شخصية كياهي احلاج أمحد غزايل سامل عن  طويل. قابل الباحث منهم

 ادورا. اهدته يف تعليم اللغة العربية مبمدى جمو 

                                                             
(، ص.  1995)خرطوم : دار جامعة أفريقيا :  لمي وطرق كتابة الرسائل اجلامعيةعبد الرمحن امحد عثمان، مناهج البحث الع 67

134 
 13ص.  مناهج البحث، ،عبد الرمحن 68
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أو مل يزالوا متعلمني  سبق هلم التعلم عن اللغة العربية نبعض الطالب الذي (ج
عن قابل الباحث منهم محد غزايل سامل. أ  كياهي احلاجل حىت اليوم

 كياهي احلاجاليت يستخدمها   واألساليب واإلسرتاتيجيات والوسائل ائقالطر 
 أمحد غزايل سامل يف تعليم اللغة العربية.

 املالحظة .2

يستخدم الباحث املالحظة ابملشاركة ويقال أيضا ابملالحظة املباشرة وهي 
يقوم و طريقة حبيث يكون الباحث جزءا من النشاطات اللغوية املدروسة. 

راقبة أو مشاهدة لسلوك الظاهرات واملشكالت واألحداث الباحث مب
ومكوانهتا املادية والبيئية ومتابعة سريها واجتاهاهتا وعالقاهتا، أبسلوب علمي 
منظم وخمطط وهادف، بقصد التفسري وحتديد العالقة بني املتغريات، والتنبؤ 

 .69.بسلوك الظاهرة أو توجيهها خلدمة أغراض اإلنسان وتلبية احتياجاته
ويف هذا البحث قد الحظ الباحث مباشرة بعض األنشطة التعليمية عن 
تطبيق طرائق كياهي احلاج أمحد غزايل سامل يف تعليم اللغة العربية، وكذلك 
يالحظ الباحث بعض النظام املعهدي أو املركزي يتم تطبيقه ألجل تطوير 

 مهارة الطالب يف اللغة العربية.

 الواثئق .3

 اليت ال ميكن حصوهلا ابملقابلة البياانتيستخدم الباحث الواثئق لنيل 
تتعلق  الكتب واجملالت والرسائل واملذكرات وغريها من املواد املكتوبةمثل 

 .أبفكار وجهود  كياهي احلاج أمحد غزايل سامل يف تعليم اللغة العربية مبادورا
مال كياهي احلاج ومن هذا األسلوب أيضا مجع الباحث البياانت عن أع

أمحد غزايل سامل مثل الكتب أو املؤلفات مت نشرها اليت كتبها بنفسه، والصور 
يدل على أعماله احلقيقية مثل بناء املعهد والنشاطات التعليمية مت تطبيقها 

                                                             
 317(، ص. 2000النظرية وممارسته العملية )دمشق : دار الفكر املعاصر، رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي أساسيته  69
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اثئر أمحد غباري وعبد من قبله يف تعليم اللغة العربية. وهذا موافق مبا قاله 
تخدمت كلمة "وثيقة" لتدل على مواد مثل : اسأبنه القادر أبو شندي، 

صور، أفالم، صحف، مذكرات، رسائل، سجل احلالة الطبية، أو أشياء 
أخرى جديرة ابلذكر واليت ميكن استخدامها كمعلومات إضافية إلجراء 
دراسة احلالة واليت مصدر معلوماهتا الرئيسي املالحظة أو املقابلة، يلتفت 

 .  70اثئق كمصدر أوىل للمعلوماتالباحثون النوعيون إىل الو 
 حتليل البياانت .ه

 دوهو أن يعتم( Induktifاستقرائيا ) بياانتال حتليل بحث متال يف هذا
وحتليل ، مجع البياانت لذلك موضوع الدراسة.  البياانت مباشرة منعلى الباحث 
الكمية اليت مت  كما يف البحوث  الينفصل يف وقت واحد يتم إجرائهما البياانت

  تحليلها.ب البياانت أوال مث يستمر مجع

 :التالية من خالل اخلطوات هلذا البحث البياانت حتليل واستمر

ويف هذا البحث يتم ذلك من خالل الرتكيز   .موضوع حمدد منط أو العثور على (أ
ألحد اجملال املتعلق بكياهي احلاج غزايل سامل وهو أفكاره وجهوده يف تعليم 

 اللغة العربية مبادورا.

يف خمتلف اجملاالت، حىت توجد  إجياد عالقة عقلية بني أفكار ذلك الشخص (ب
أسباب ملثل هذا التفكري. ابإلضافة إىل ذلك، سعى الباحث أيضا إىل حتديد 

ويتم ذلك يف هذا  احمليطة هبا.الظروف  املعىن وراء هذه األفكار، على أساس
لك األفكار ويقارهنا البحث بتفسري وحتليل وحبث املعاين ويبحث العالقة بني ذ

 أبفكار علماء اللغة وتعليمها احلديثة للفحص عن مدى مناسبته. 

ميكن  حىت فكرة ذلك الشخصل التصنيف الباحث علأن جي مبعىن .التصنيف (ج
. اليت يف نفس املوضوع أو ذات الصفات املشرتكة خمتلف اجملاالت تصنيفها يف
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 استنادا بنتائج استخالص النتائج قادرة على هبذا التنويع سوف يكون الباحث
يواظب هبا ذلك  اجملاالت املتخصصة على ذلك الشخص، دراسة عنال

  الشخص.

ويف هذه اخلطوة حياول الباحث بعد مجع البياانت بتصنيفها اىل عدة   
جماالت وهي أفكار كياهي احلاج امحد غزايل سامل عن طرائق تعليم اللغة العربية 

هارات اللغوية األربعة تشمل على: مهارة الكالم ، ومهارة وتطبيقها يف تعليم امل
اإلستماع، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة، وأنواع اجلهود يقوم هبا يف تعليم اللغة 
العربية مبادورا، وأنواع النظام املعهدي يتم تطبيقه ألجل تطوير مهارة الطالب يف 

 اللغة العربية.

يتم ذلك أوال بتفسري البياانت  .ار احملددةفكاأل عن حبث التعميمالتحليل و   (د
احملصولة عن أفكار كياهي احلاج أمحد غزايل سامل وجهوده يف تعليم اللغة العربية 
اليت مت تصنيفها إىل عدة جماالت ذات صفة مشرتكة مث يقابلها ابلنظرايت 

لتقومي التعليمية احلديثة للغة وطرائق تعليم اللغة املعروفة، ويستمر ابإلستنتاج وا
 عن مدى مناسبتها بتلك النظرايت والطرائق. 

  
 



 

 



 

50 

 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 عرض البياانت وحتليلها  املبحث األول:
في هذا املبحث سيعرض الباحث ف السابقة البحثانطالقا من أسئلة   

كياهي احلاج أمحد غزايل سامل عن طرائق تعليم ( أفكار  1ثالثة مباحث وهي : )
 العربية اللغة تعليميف  كياهي احلاج أمحد غزايل سامل( جهود  2، و )العربيةاللغة 

 اللغة تعليميف  كياهي احلاج أمحد غزايل سامل  ( الطرائق  اليت يطبقها3مبادورا، و )
  مبادورا. العربية

 العربية اللغة تعليم ي احلاج أمحد غزايل سامل عنأفكار كياه .1

لنظر اىل البياانت اليت حصلها الباحث أثناء عملية البحث عندما قام اب 
، ففي تعليم العربيةعن أفكاره حنو  احلاج أمحد غزايل ساملابملقابلة مع كياهي 

الوسائل يف تعليم اللغة العربية،  الطرائق حنوأفكاره اشتملت نفس الوقت 
هي شيئ أكثر ارتباطا وأكثر استخداما يف  عند رأيه وذلك ألن الوسائل

جانبني  بحث سينال الباحث علىعملية تعليم اللغة العربية. إذا ففي هذا امل
، أفكار كياهي احلاج أمحد غزايل سامل عن طرائق تعليم العربية( 1) ومها :

، كما تعليم العربية وسائلر كياهي احلاج أمحد غزايل سامل عن أفكا( 2و)
 سنعرض لكل منهما فيما يلي :

 أفكاره عن طرائق تعليم اللغة العربية .أ
يم العربية  احلديث عن أفكار كياهي احلاج أمحد غزايل سامل عن طرائق تعل 

كد أن كل الطالب الذين يتعلمون معه  أن جيعل اللغة العربية  يؤ هو و كما 
كجزء الصق من حياهتم، وجيب أن يتم فعل كل النشاط ويتفكر به 
ويتحدث به ابللغة العربية. وكل شيئ ينظر إليه  والعمل يعمل به، والتعامل 
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 مع البيئة جيب أن يكون ابللغة العربية، حىت يف النهاية أصبحت اللغة العربية
 .71روحا هلم وحييون هبا واهنم تلقائيا يعتادون على استخدامها

، مل عن طرائق تعليم اللغة العربيةوعندما سئل كياهي احلاج امحد غزايل سا
فقال : إن تعلم اللغة العربية لن ينجح أبدا عندما يسمح للطالب التواصل 

التواصل ابللغة فيما بينهم مع لغتهم األم أو اللغة احمللية وال يلتزمون على 
العربية والجيعلوهنا كجزء من حياهتم. لذلك، جيب هلم يف كل نشاط، سواء  
كان يف الفصول الدراسية، يف غرفة النوم، يف املساجد، يف الفناء وحىت يف 

ووفقا لرأيه أن تكوين البيئة أيضا تلعب دورا   .احلمام أن يتكلموا ابللغة العربية
 اللغة العربية، على سبيل املثال عن طريق كبريا يف تطوير قدرة الطالب يف

وضع امساء ابللغة العربية على أي الكائنات اليت تعترب مهمة يف املعهد أو 
املراكز كاحلجرات، واحلمامات، ودورات املياه،  والفصول الدراسية، 

 .72واملكاتب وغريها
 من جهة عملية التعليم والتعلم، كان كل التقنيات واإلسرتاتيجيات على

سبيل العام اليت يستخدمها كياهي احلاج أمحد غزايل سامل مباشرة ابللغة 
العربية، منذ األنشطة األولية، واألنشطة الرئيسية واألنشطة النهائية، وكذلك 
يف الشرح، يف األسئلة واألجوبة، ويف تقومي جناح الطالب كلها مباشرة ابللغة 

اللغة العربية انجحة يف أسرع  العربية. فبهذه التقنيات يتوقع أن يكون تعليم
 وقت. 

 عن وسائل تعليم اللغة العربية هأفكار   .ب

عند رأيه من وظائف الوسائل اهلامة هي لتحقيق شيء أصبح موضوعا 
 يف التعليم حبيث يتحقق املقصود يف الكالم مباشرة وميكن رؤيته ابلعني. 

                                                             
 (2016مارس  27كياهي احلاج أمحد غزايل سامل ، مقابلة )ابميكاسان ،  71
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هما يف التعليم، ولكن وفقا العرتافه، منذ البداية انه ال يرى الوسائل شيئا م
ألنه يف سياق تعليم اللغة العربية كان كل شيء توجد حولنا ميكن 
استخدامها كوسائل، عندما يكون موضوع الدرس عن الفصل فكل ما يف 
الفصول الدراسية هو كالوسائل، وكذلك عندما يكون موضوع الدرس عن 

عندما ومع ذلك، قال انه  .السوق فكل ما توجد يف السوق هو صار وسائال
يكون موضوع الدرس شيء اندر يف حياتنا أو تصعب مشاهدته مباشرة 
فحينذاك ال بد من وجود الوسائل. ولكن املهم أنه عندما جيعل الطالب 

جعله وسائال  اللغة العربية جزءا الينفصل من حياهتم  فكان كل شيء ميكن
 .73، مما نفكر به، وما نراه، وما نسمعه وما نشعر به هو وسائل

م أيضا كياهي في بعض األحيان يستخدلنظر إيل سياق التعليم فواب
احلاج أمحد غزايل سامل وسائل التعليم، مثل الرسومات واللوحات والصور 
والفيديو، وآلة التصوير والتلفيزيون من أجل جعل عملية التعلم أكثر إاثرة 

ه اىل جانب ذلك، ابلوسائل صار انتبا .لالهتمام وتعزيز ذكرايت الطالب
على سبيل املثال يف مادة  .الطالب يرتكز على املواد اليت جتري دراستها

والصور احملادثة أعد كياهي احلاج أمحد غزايل سامل عادة الرسومات 
اللوحات اليت تتصل مبوضوع الدرس حبيث  تكون تلك  الفوتوغرافية، أو

 .74الوسائل كاملواد يف احملادثة
عادة يف تعليم احملادثة. قبل  VCD سامليستخدم كياهي احلاج أمحد غزايل 

أن يبدأ التعليم، يطلب من الطالب ملشاهدة الفيديوا الذي حيتوي احملادثة 
العربية حبيث ميكن للطالب حماكاة تلك احملادثة، كيف يتحدث الناطق 

كوسيلة ملمارسة مهارة    عادة األصلي ابللغة العربية. ويستخدم التلفيزيون

                                                             
 (2016مارس  27د غزايل سامل ، مقابلة )ابميكاسان ، كياهي احلاج أمح 73
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الطالب لالستماع ويالحظون إىل الناطق األصلي  اإلستماع، ويطلب من
الذي يف التلفيزيون من قراءة األخبار وغريها  كيف يلقي النربة الصحيحة يف 

 .75اللغة العربية من الناطقني هبا
 .جهود كياهي احلاج أمجد غزايل سامل يف تعليم اللغة العربية مبادورا .2

العربية خصوصا  يف ترقية اللغة  سامل أمحد غزايل كياهي احلاج  إن شخصية
 :من أعماله على النحو التايل ايف مادورا ميكن أن ننظر إليه

  .ابات - الشروع يف إنشاء املركز لرتقية اللغة العربية يف معهد منبع العلوم ابات .أ

يعود أمحد غزايل للتدريس يف  ابملدينة املنورةمن الدراسة  رجوعهبعد 
طلب  ل  طاعة خارج البالدقبل أن يتعلم يف  فيه املعهد الذي سبق له التعلم
كاخلادم الثالث الذي خيلف والده كياهي   حمفوظ كياهي احلاج عبد احلميد

. وبعد مرور من 76م 1986احلاج أمحدحمفوظ زايدي الذي تويف يف عام 
، انه يشعر بعدم االرتياح واحملزن عندما يرى يف هذا املعهد الزمان كان يدرس

فاض يف محاسة الطالب حنو اللغة العربية. وجد العديد منهم مزيدا من االخن
أمحد غزايل  يف كيفية  يرتددون ويكسلون لتعلم اللغة العربية. حلظة، تفكر

تنمية ميول الطالب ومحاستهم واختاذ السرور عندهم ، وخاصة يف معهد 
 .77ابات -منبع العلوم ابات

خل الفصول أو يف األساس كان كل النشاط املعهدي سواء كان دا
خارجها يشمل  على حد سواء اللغة العربية ألن كل الكتب املستخدمة  
كمادة التعليم هي الكتب الكالسيكية اليت ابللغة العربية وذلك يف خمتلف 
العلوم الدينية. ولكن عند نظر أمحد غزايل ، ال يكفي تعلم اللغة العربية 

كان الطالب   املنحصر يف دراسة الكتب الكالسيكية فحسب ، ولو
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يستطيعون أن يقرؤوا الكتب الكالسيكية ويفهمون معانيها ، بل يف ضوء 
نظر أمحد غزايل ال بد هلم أن يستطيعوا كذلك التكلم والتواصل فيما بينهم 
ابللغة العربية. من خالل مهارة التواصل ابللغة العربية سيجد الطالب العديد 

ب فهمهم اللغة العربية ميكن أيضا من املزااي اليت ميكن احلصول عليها، جبان
أن يقدروا على التواصل شفواي مع العرب، ومن املمكن كذلك  أن يالحقوا 

 .دراستهم إىل الدول العربية
، سيصعب الطالب يف تعلم اللغة العربية سامل ووفقا ألمحد غزايل

والتواصل هبا ما مل يتم وضعهم يف موقع خاص اليت مت تعيينها خمططا 
الستالم أولئك الذين يرغبون يف تعلم اللغة العربية. يعتقد أمحد غزايل أن 

وتوفري مواد اللغة العربية املكثفة سوف يساعد للطالب كثريا  تكوين البيئة 
وأخريا، يقدم أمحد غزايل ما يتأمله خلادم  .م يف اللغة العربيةيف تطوير مهاراهت

 املعهد  لوضع الطالب الذين يرغبون يف تعلم اللغة العربية يف مكان خاص.

ويقبل خادم املعهد هذه الرغبة بسرور فيقوم املركز لرتقية اللغة العربية يف 
 .781991بتا عام  –معهد منبع العلوم بتا 

بعون أو مثانون طالاب الذين دخلوا يف املركز ومت يف البداية هناك س
تقسيمهم إىل ثالث فئات وفقا ملستوى قدرهتم، وهي مستوى املبتدئ ، 

، ومستوى املتقدم. وأعطوا املادة الدراسية املثرية لالهتمام  ومستوى املتوسط
مدة الدراسة لكل جيل يف هذا  واملرحية حىت ال يشعروا ابمللل والتعب. كانت

كز هي ستة أشهر، إال الطالب الذين اعتربوا غري قادرين وانجحني يف املر 
فيه. ومن مث استبدال جيل  احىت ينجحو تعلمهم، ويطلب منهم تكرار 

 .79جديد
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يستمر تغيري إدارة املركز وحتسينها كل عام أبنواع من التغيريات يف 
ألساليب النظام، وخاصة املناهج الدراسية اليت تشمل األهداف، واملواد ، وا

 ، والتقييم حىت اآلن، ومل يزل كياهي احلاج أمحد غزايل سامل كمعلم أساسي.
   اإلسالمي الشروع يف إنشاء املركز لرتقية اللغة العربية يف املعهد دار العلوم .ب

 ابنيو أنيار ابميكاسان مادورا. 

 وبعد اإلنتهاء يف إنشاء املركز لرتقية اللغة العربية يف معهد منبع العلوم
ابات شرع كياهي احلاج امحد غزايل سامل إبنشاء املركز لرتقية  - ابات اإلسالمي

ابنيوا أنيار ابميكاسان مادورا عام  اإلسالمي اللغة العربية يف معهد دار العلوم
1991. 

كان تعلم اللغة العربية  يف هذا املركز مل يكن مربجما على نظام   يف البداية 
املعروف. فاملركز وقتئذ عبارة عن هتيئة البيئة جيد كنظام الربانمج املكثف 

العربية ملن يرغب يف دراستها. وخصص فيه أربع غرف فيمبين خمصوص 
لتعليم وتعلم اللغة العربية ، ومدة الدراسة يف املراكز حمدودة بسنة واحدة. 
والذي بسبب سوء النظام هو عدم منهج التعليم والكتب املدروسة فيه، 

 .80اهتمام الطلبة يف تعلم اللغة العربية حينذاك ابإلضافة اىل قلة
 1996وازداد عدد الطلبة الذين يرغبون يف اإلشرتاك هبذا املركز منذ سنة 

طالبا لكل عام دراسي جديد.  ومن الدوافع اليت يلفت انتباه  90م ويبلغ 
الطلبة منذ ذلك احلني جناح بعض الدارسني احلصول على املنحة الدراسية 

لوا يف اجلامعة إىل خارج البالد ، وهم أربعة طالب : ثالثة منهم جنحوا وقب
اإلسالمية ابملدينة املنورة وهم : عبد احلق )ابنكاالن( ، وحممد ايسني 
)ابميكاسان( ، وعبد احلميد )ابميكاسان( وطالب واحد منهم التحق 
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جبامعة األزهر الشريف ابلقاهرة وهو أمحد هادي ايسني )سومنب(. ويليهم 
 البلدان العربية من جيل عدد من الطلبة الذين التحقوا ابجلامعات املعروفة يف

اىل جيل. وبعض اخلرجيني من هذا املركز التحق مبعهد العلوم اإلسالمية 
 .81وهو كذلك ابملنحة الدراسية(   Jakarta -LIPIAوالعربية يف جاكرات )

وهكذا أصبح مركز اللغة العربية الذي أسسه كياهي احلاج أمحد غزايل 
معهد دار العلوم اإلسالمي ابنيو أنيار سامل كمنارة لتعليم اللغة العربية يف 

ابميكاسان واستمر طالبه مبواصلة الدراسة يف املعاهد واجلامعات اليت 
استخدمت اللغة العربية لغة التعليم والتعلم سواء كانت يف داخل البالد 

 إندونيسيا أو يف خارجها من الدول العربية املعروفة اىل اآلن.
 اسات اإلسالمية ابميكاسان مادورا.إنشاء املعهد دار اللغة والدر  .ج

بعد جناحه من إنشاء املركز لرتقية اللغة العربية يف املعهدين الكبريين 
مبادورا، مث أخذ أمحد غزايل يف املبادرة إلنشاء املعهد املتخصص يف 

أدرك مارغبه  1997الدراسات اإلسالمية وتطوير اللغة العربية. ويف عام 
د دار اللغة والدراسات االسالمية الذي يقع يف إبقامة املعهد املسمى مبعه

 .82ابميكاسان مادورا قرية أكور من حملة ابلنجائن منطقة
املثري لالهتمام من هذا املعهد هو أن إنشاء املعهد و  والالفت للنظر

اإلسالمي  وبنائه من الصفر ليس أبمر سهل، معتربا انه ال بد من اإلضطرار 
من املال، والبحث عن الشبكة التمويلية  واجلد  يف العمل جلمع الكثري

والتفكري كيف سيكون هذا املعهد مرغواب من قبل اجملتمع يف املستقبل.  
أن  على اجملتمع كاملنشئ األول كان كياهي احلاج أمحد غزايل سامل قد أثبت

عنده مهم عالية وحمبة عميقة للغة العربية والعلوم الدينية.  كانت شجاعته يف 
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ة التعليمية اإلسالمية يليق له أن ينال تقديرا عاليا واحرتاما كبريا، بناء املؤسس
وخاصة يف املراحل األوىل يف بناء هذا املعهد ال يتم متويلها ابلكامل من قبل 
احلكومة، كله من جهوده وحماولته واملساعدات الذاتية من اجملتمع الذين 

 لديهم املباالة جلهوده.
، الدافع األول الذي يدفعه يف إقامة  سامل ملا ذكره أمحد غزايل وفقا

هذا املعهد هو الستالم الطالب الذين لديهم رغبة قوية يف دراسة التعاليم 
وهذا يعين  .الدينية وخاصة اللغة العربية لكنه مل يتمكن من حيث االقتصاد

أن هذا املعهد مبين ألجل إستالم الطالب  من مستوى االقتصاد املتوسط 
الطالب الذين يدرسون يف هذا املعهد ال يطلب منهم التكاليف إىل األدىن. 

من حيث أجرة الغرفة والبناء ، وهم مطلوبون فقط لدفع أجرة الكهرابء وهي 
عشرون آالف روبية يف كل شهر. ملثل هذه السياسة التمويلية فال يثقل 

 .83الطالب ابلتكاليف وميكنهم أن يدرسوا هبدوء
املعهد فهم أيتون من مجيع املناطق يف  أما ابلنسبة للطالب يف هذا

مادورا اليت تشمل على أربع مناطق وهي : منطقة بنكاالن، ومنطقة مسفانج 
ن ومنطقة ابميكاسان ومنطقة سومنيب ، وأيضا كثري منهم أيتوا من خارج 

حىت اآلن   .مادورا، مثل منطقة مجرب ، ومنطقة ابنيواغي ، وجزيرة كاليمانتان
غة والدراسات اإلسالمية قد خرج آالفًا من الطالب كان معهد دار الل

املنتشرة يف خمتلف املناطق يف اندونيسيا بل وخارجها، وغري قليل منهم 
يدرسون يف خمتلف اجلامعات يف خارج البالد، مثل جامعة األحقاف بيمن، 

 .84وجامعة األزهر مبصر، وجامعة أم القرى ابملدينة املنورة
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يع الطالب أن يتكلموا ويتواصلوا ابللغة يف هذا املعهد جيب على مج
مع خادم املعهد ومع املدرسني أو مع  واالعربية بشكل جيد سواء كان

ليس زمالئهم الطالب يف كل األنشطة. ليس هناك أي إعفاء إال إذا كان 
أن يتكلم العربيه شيئا فيسمح له أن يتكلموا على قدرة  ذلك الطالب عند

يتم تطبيق هذه السياسة ألجل تكوين  ندونيسية.إلقليال اب -خمتلطة قليال 
االنضباط للطالب يف التعلم وجمدين يف تعلم اللغة العربية وجعل اللغة العربية  

 .85كمثل لغتهم األم )اللغة األوىل(
وأما ابلنسبة للمواد التعليمية فكان معظمها هي من املواد الدينية 

الكالسيكية، ولكن كان أسلوب التعليم  اإلسالمية من خالل الكتب
املستخدم هو ابألساليب احلديثة، وتدعم أيضا من خالل استخدام 

من أجل دعم   LCDاألدوات احلديثة مثل أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة العرض 
  .التعلم أقصى

يتم تنسيق األنشطة املعهدية من قبل كياهي احلاج غزايل سامل بنفسه 
بدئت تلك   .مني الذين هم خرجيي هذا املعهدومن خالل إشراك املعل

األنشطة كل يوم بعد أداء  صالة الفجر ويستمر حىت بعد صالة العشاء. 
. واليت تعترب مهمة أن أي نشاط يوجه إىل تطوير الكفاءة يف اللغة العربية

هي :  أصبحت عادة منذ البداية حىت اليوم  اليتاملعهدية ومن األنشطة 
 وغريها. تعليم املساء، و تعليم النهارو  ،تعليم الضحى

النشاط السنوي  الذي أصبح الدعامة األساسية هلذا املعهد هو 
كل رمضان ويشارك فيه مئات من يف   عقدأتعليم اللغة العربية املكثفة، 

املشاركني جلميع املراحل، من املرحلة االبتدائية وحىت املرحلة اجلامعية. يف 
مجيع املشاركني ملدة شهر كامل مبجموعة من  هذا النشاط اخلاص مت تدريب
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املواد التعليمية للغة العربية بغرض أن يكون كل املشاركني بعد اإلنتهاء 
 قادرين على أن يتكلموا ويتواصلوا ابللغة العربية جيدا وفصيحا.

كياهي احلاج أمحد غزايل سامل يف تعليم اللغة اليت طبقها  طرائق التعليم  .3
 العربية

 مهارة الكالم )احملادثة(يف تعليم  .أ
عندما ينظر إليها يف سياق املركز أو املعهد دار اللغة والدراسات 
اإلسالمية يف احلقيقة أن لكل نشاط من قبل الطالب عندما يتعاملون فيما 
بينهم سواء كان يف عملية التعليم والتعلم يف الفصول الدراسية وخارجها، يعترب  

منهم دائما استخدام اللغة العربية يف  كلها كعملية التعلم، حيث يطلب 
لكن على وجه التحديد يف املمارسات الصفية ميكن  و االتصاالت والتحدث.

 :86وصفها كما يف اخلطوات التالية
 اخلطوة األوىل : املقدمة 

لرتكيز انتباه الطالب إىل موضوع التعليم يتم القيام أوال بطرح األسئلة واألجوبة 
 ة يف الدرس السابق.حول املشاكل املوجود

 اخلطوة الثانية : القراءة النموذجية
 يف هذه اخلطوة يقرأ املعلم نص احملادثة )مادة التعليم( متكررا وتبعه الطالب. 

يف هذه احلالة يطلب لكل معلم أن يكون قادرة على استخدام النربة الصوتية 
النطق لكل   واللهجات العربية الصحيحة مناسبة مبخارج احلروف اهلجائية عند

 .كلمة
 اخلطوة الثالثة : ترمجة النصوص

يف هذه اخلطوة يطلب املعلم الطالب أبن يطرحوا األسئلة حول املفردات ال 
يفهموهنا أو ال يعرفون معانيها ابستخدام اللغة العربية ويعطى الرتمجة أيضا 
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إىل  ابستخدام املرادفات العربية اليت أكثر قابلية للفهم، أو من خالل اإلشارة
 خصائصها. خاألشياء املقصودة  أو بشر 

 اخلطوة الرابعة : القراءة الفردية

يف هذه اخلطوة وأشار املعلم إىل بعض الطالب لقراءة نص القراءة مرة أخرى 
من أجل حتديد مدى قدرة الطالب على حماكات النربة الصوتية  من اجلمل 

م. يف هذه اخلطوة يهتم املعلم اليت مت متثيلها يف السابق من قبل املعل lواحلروف 
 .لقراءة الطالب ويستمر بتصحيح  عن أي أخطاء أو عيوب

 اخلطوة اخلامسة : خفظ النصوص 
يف هذه اخلطوة توفر املعلم فرصة للطالب ملدة مخس إىل سبع دقائق حلفظ 

 اليت قرئت من جديد.   نص احملادثة
 اخلطوة السادسة : تطبيق احملادثة

ينظم املعلم موقف املتعلمني فيها كل من اثنني متقابال وجها يف هذه اخلطوة  
بوجه ابجللوس أو ابلقيام. ويتحادثون متناواب، وهو مبعين أن واحدا من 

 .الطالبني صار كالسائل واآلخر  كاجمليب
 اخلطوة السابعة : التجميع 

يف هذه اخلطوة يقسم املعلم الطالب إىل عدة من اجملموعات لغرض أن تكون 
اك منافسة بني جمموعة واحدة أبخرى يف تقدمي احملادثة، مث عني لكل هن

يف التقدمي. ويف هذه  جمموعة رئيسا ليختار  ذلك الرئيس أحدا من أعضائها
احلالة يطلب من املعلمني لتقدمي التوضيحات بشأن تقدمي لكل طالب على 

 .ما يقدمه من احملادثة
 اخلطوة الثامنة : تطوير مادة احملادثة

يف هذه اخلطوة يطلب إبداع املعلمني يف تطوير مادة احملادثة، وهو أن يعطي 
املعلمون اإلضافات أو الزايدات من املواد املوجودة متنوعا، ولكن مل يزل 
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متعلقة ابملوضوع . هذه اإلضافات ميكن أن تكون على شكل املفردات ، 
 والعبارات ، والقواعد وغريها.  

 اخلطوةالتاسعة : التقومي
التقومي هنا بسيط جدا، وهو من خالل  احملادثة مباشرة بني املعلم مع بعض 

 الطالب لتحديد مستوى جناحهم يف التعلم.
ومن أحد اإلسرتاتيجيات األخرى ميارس هبا كياهي احلاج أمحد غزايل  
كثريا يف ترقية مهارة الطلبة هو النشاط املسمى  "ابجلولة"،  يبدأ من خالل 

احة املسجد أو يف ساحة املعهد مث أيمرهم أبن يبحثوا مجع الطالب يف س
مثىن، ويف التايل يطلب منهم أن يتحدثوا مجيعا مع شريكهم  -الشريك مثىن 

عن املوضوع املعني من قبل ملدة ساعة كاملة، وال جيوز هلم أن يتوقفوا 
متجولني حول املعهد، على سبيل املثال، أيمر كياهي احلاج أمحد غزايل سامل 

 .87طالب بقوله : حتدثو مجيعا عن احلمام !ال

وكذلك ألجل ترقية مهارة الطلبة يف احملادثة يستخدم كياهي احلاج أمحد 
 غزايل أيضا يف كثري من األحيان أسلوب املظاهرة أو املسرحية أو الدراما، 

وخطوات ذلك  هي :  بتقسيم الطالب إىل عدة جمموعات مث أعطيت لكل 
ويف التايل طلب منهم أن جيمعوا املواد الالزمة، وبعدما جمموعة موضوعا حمددا 

متت مجعها مث يستمر بعرضها من قبل كل جمموعة متبادال من البداية حىت 
سجل هذا النشاط بكامريا وبعد االنتهاء،   ينتهي ابستخدام اللغة العربية. و

كل من التسجيالت يشاهدوهنا معا ويصححون األخطاء املوجودة ونقصاهنا 
. على سبيل املثال، طريقة صناعة السالطة، وطريقة، وطريقة صناعة الرز معا

 .88املشوي، وطريقة صناعة اخلبز وغريها
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وعالوة على ذلك، من أحد النشاطات املعهدية  أعقدت من أجل 
تطوير كفاءة الطلبة يف اللغة العربية هو املسمى  ب"برانمج اخلطابة" الذي مت 

، وجيب أن يشارك فيه مجيع الطلبة. ومتت برجمة هذا تنفيذه يف كل ليلة الثالاثء
النشاط من خالل أنواع الربامج حيتوي على : تقدمي تنظيم الربانمج يقدمه 
مقدم الربانمج ، وقراءة اآلايت من القرآن، وقراءة الصالة على النيب، والتهنئة، 

وغريها. والربانمج األساسية اليت تتكون من تقدمي القصص، واملسرح، واخلطابة 
يتم بقيام هذا الربانمج من قبل مجيع الطالب ابللغة العربية وتنفيذه ابلتناوب  

 .كل أسبوع

 يف تعليم مهارة اإلستماع .ب

من جانب تعليم اإلستماع ، كانت اخلطوات اليت يستخدمها كياهي احلاج 
 : 89أمحد غزايل سامل  على النحو التايل كما قال هبا حممد فريد

 تقسيم الطلبة إىل عدة جمموعات  -
مث يتكلم كياهي احلاج أمحد غزايل سامل  عن قصة ما مطوال ابللغة العربية  - 

أو قراءة نص عن موضوع معني، والطالب يستمعون جيدا على قصص أو 
قراءة يقصها ويقرأها املعلم. ويف بعض األحيان يستخدم الوسائل مثل الشريط 

على اخلطابة أو األخبار ابللغة العربية. ويف بعض أو املسجالت اليت حتتوي 
األجزاء من تلك القصة اليت تعترب صعبة يكرر عدة مرات حبجم أوضح 

 ليسمعوهنا الطالب ويفهمون جيدا.
مث أعطيت لكل جمموعة فرصة ملدة مخس إىل سبع دقائق ملناقشة معىن ما  -

 يسمعونه من قصة أو تسجيل.

وعالوة على ذلك عني من كل جمموعة انئب لشرح املقصود من القصة،  -
أو اخلطابة أو األخبار املسموعة وكان ذلك الشرخ يستخدم أيضا اللغة 
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العربية. وكذلك أضاف كياهي احلاج أمحد غزايل بعض األسئلة اليت جيب 
 اإلجابة عليها من قبل ذلك النائب.

يف مستوى املبتدئ إذا كان ال ميكن  ابلنسبة للطالب الذين ال يزالون - 
 شرخه ابللغة العربية فيسمح هلم أن يشرخوا ابللغة اإلندونيسية.

 هلم أن  ابلنسبة للطالب يف املستوى املتوسط واملستوى املتقدم فيجب -
 .يشرحوا ابللغة العربية

واخلطوة األخرية هي أن يكتب ما يسمع من القصة املباشرة أو قراءات أو -
 الكاسيت، مث يقرئوهنا معا. 

 يف تعليم مهارة القراءة .ج

حممد  هناك ثالثة أهداف الرئيسية يف تعليم مهارة القراءة كما قال هبا
القدرة على قراءة النصوص العربية مناسبة ابلنربات  ( 1هاشم، وهي : 

( 2 لصحيحة وخمارج احلروف اهلجائية توجد يف اجلملة املقروئة. الصوتية ا
 القدرة على قراءة النصوص العربية الصحيحة وفقا للقواعد النحوية والصرفية. 

القدرة على فهم أو إدراك املعاىن توجد يف النصوص العربية  اليت متت  ( 3و
 .90قراءهتا

ها مرارا من قبل كياهي أما اخلطوات يف تعليم مهارة القراءة اليت متارس
 احلاج أمحد غزايل سامل هي على النحو التايل؛

يبدأ كياهي احلاج أمحد غزايل سامل بتشجيع الطالب وإعطاء التوجيهات   -
 .املتعلقة مبادة القراءة

ويف التايل يكتب مادة القراءة اليت سيتم تعليمها يف السبورة )اليت تستخدم  -
 ثل كتاب فتح القريب ، وفتح املعني وغريها( عادة هي الكتاب الكالسيكية م
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مث يستمر بطلب أحد الطالب على القراءة، وهو يالحظ إىل قراءته، عندما  -
يكون هناك اخلطأ يقطع كياهي احلاج أمحد غزايل سامل قراءة ذلك الطالب 
ويسأل ملاذا يقرأ مثل ذلك، فما هو موقف اجلملة من حيث قواعد اللغة 

 ه.وطلب منه أن يبين

عندما خيطأ ذلك الطالب يف الشرح يطلب من الطالب اآلخرين إىل  -
الشرح، وإذا كان مل يزال خيطأ مث يطلب كذلك من الطالب اآلخرين، وهلم 

 جرا.
بعد االنتهاء من مناقشة موقف الكلمات من حيث القواعد مث يستمر   -

اللغة بطلب أحد الطالب أن يرتجم ويشرح عن مضمون القراءة ابستخدام 
العربية. وإذا اخطأ يف الشرح فيطلب من الطالب اآلخرين أن يشرحوا،  وهلم 

 جرا.
ويف األخري يشرح كياهي احلاج أمحد غزايل سامل ويصحح اخلطئات من قبل  -

 الطالب.

 يف تعليم مهارة الكتابة .د

إن مهارات الكتابة يف احلقيقة هي مهارات التواصل من خالل لغة 
ى هي املهارات االنتاجية كمهارات التحدث. مكتوبة، ومن جهة أخر 

يستهدف تعليم الكتابة إىل املهارتني ومها : املهارة يف انتاج احلروف واملهارة يف 
  انتاج األفكار واملشاعر يف شكل الكتابة.

بشكل عام، مت تعليم الكتابة اليت قدمها كياهي احلاج أمحد غزايل هتدف 
يف الوقت نفسه إىل تطوير قدرة الطالب على الكتابة ابللغة العربية بشكل 
صحيح وفقا لقواعد االمالء، والقدرة يف تعبري األفكار واآلراء ابللغة العربية يف 
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ها مرارا يف مادة االمالء هي خطوات التعليم اليت يتم تطبيق شكل الكتابة. أما
 ؛91على النحو التايل

يبدأ كياهي احلاج أمحد غزايل بتقدمي مادة اإلمالء مع البيان واألمثلة  -
  املناسبة ابملواد املدروسة ويستمع الطالب جيدا.

اخلطوة التالية يقسم كياهي احلاج أمحد غزايل سامل الطالب إىل عدة  -
لنائب، مث يطلب من ذلك النائب  جمموعات، واختار كل من اجملموعة ا

 أن يتقدم إىل األمام  ويقبض يف يده آلة الكتابة مثل الطباشري وغريه.

ويف التايل يقرأ كياهي احلاج أمحد غزايل سامل قراءة ويطلب من ذلك   -
 النائب ليكتب ما يقرئه يف السبورة.

ائب يالحظ كياهي احلاج أمحد غزايل سامل بدقة  اىل ما يكتب ذلك الن مث -
 ملعرفة االخطاء الواردة يف كتابته. 

بعد أن اكتشف أخطائهم مث يطلب من النائبني اآلخرين ليبحثوا األخطاء   -
 الواردة من النائب جملموعة قبله وطلب يف تصحيحه.

إذا وجد  .ويف التايل يالحظ  إىل انئب اجملموعة التالية يف تصحيح األخطاء -
ة أخرى أن يصحح وهكذا دواليك منه األخطاء فيطلب من النائب جملموع

 حىت تبني أن تلك الكتابة يف صحيحة كاملة.

أما ابلنسبة لسياق تعليم الكتابة هبدف التعبري عن األفكار أو اآلراء 
)إنشاء(، فعادة يعطي كياهي احلاج أمحد غزايل سامل موضوعا معينا، مثل 
املستشفيات، والبنوك، والكليات، وغريها مث يطلب من الطالب بتطوير ذلك 

إلنشاء املوضوع حىت أصبح إنشاائ كامال. وأثناء إعداد الطالب لذلك ا
يسمح هلم أن يسألوا ألصدقائهم أو مباشرة إىل كياهي احلاج أمحد غزايل سامل 
عما ال يفهمونه أو ال يعرفون من املفردات احملتاجة. وبعد االنتهاء يقدم 

                                                             
 (2016أبريل  7حمفوظ سوكاردي ، مقابلة )ابميكاسان  91
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الطالب ما يكتبه من اإلنشاء إىل كياهي احلاج أمحد غزايل سامل  ليالحظه 
يان يعطي كياهي احلاج ويصحح ما وجد من األخطاء فيه. ويف بعض األح

الواجبات املنزلية املتعلقة مبادة اإلنشاء ليعملوا به يف حجرهتم،  أمحد غزايل سامل
مثل أن يقص عن احلادثة ، أو كتابة أنواع من الرسائل ، أو كتابة القصة 

 .  92القصرية أو كتابة املقالة

 يف تعليم القواعد والبالغة .ه

ابستخدام الكتاب  الصرف يشمل تعليم القواعد على علم النحو و 
اخلاص به.  والغرض من تعليم القواعد هو كالدليل للطالب ليكونوا قادرين 
على التحدث أو الكتابة أو القراءة  بشكل صحيح وفقا للقواعد النحوية 
والصرفية. أما ابلنسبة للخطوات يف تعليمها فهي كما وصفها عني احلسن 

 .93الراجي على النحو التايل

ألسئلة املتداولة كياهي احلاج أمحد غزايل سامل اب  يبدأ الدرس،  يبدأقبل أن  -
 .حول املواد السابقة

بشرخ املواد املدروسة كياهي احلاج أمحد غزايل سامل  وبعد ذلك يبدأ   -
أبسلوب احملاضرة ويستمر بتقدمي  األمثلة . والطالب يستمعون ويهتمون حنو 

 شرخ املعلم.
 .التعزيز واالستنتاجات كياهي احلاج أمحد غزايل ساملبعد االنتهاء يقدم   -

موقف الطالب وجيعلوهنم كياهي احلاج أمحد غزايل سامل وبعد ذلك ينظم  
ويشرح كل من الطالب لشريكه حول املواد  مثىن  –متقابلني وجها بوجه مثىن 

 .متبادال ابستخدام اللغة العربية كياهي احلاج أمحد غزايل ساملاليت قد وصفها  

                                                             
 (2016أبريل  7)ابميكاسان ،  حممفوظ سوكاردي ، مقابلة 92
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بعد االنتهاء،  قبل اهناء الدرس طلب من الطالب أن يتقابلوا وجها بوجه  -
 .مبوضوع معني ملدة مخس دقائق مرة أخرى ألداء احملادثة

 تطوير مهارة الطالب يف احملادثة بعض النظام املعهدي يتم تطبيقه ألجليف  .و
مادام الطالب مسجال كعضو يف املركز أو طالب يف املعهد ويعيش يف  -

 هما فيجب هلم على التواصل ابستخدام اللغة العربية.بيئت
عندما يتحدى الطالب النظام املعهدي أو النظام املركزي، على سبيل  -

املثال يتحدثون ابللغة احمللية أو اللغة اإلندونيسية، فيتم هلم عقوابت أبن 
 يدفعوا النقود ملقدار ألف روبية وجيب هلم أن حيفظوا عشرة من املفردات.

بعد أداء كل الصالة املفروضة مجاعة يطلب منهم أن يتحادثوا أزواجا و  -
 وجها بوجه ملدة مخس دقائق

عندما تكون هلم حاجة مثل يريدون أن يرجعوا من املعهد إىل بيوهتم حلاجة  -
ما، جيب هلم أن يستأذن للمعلم ابستخدام اللغة العربية، وإال فال يسمح هلم 

 .94غة العربية الصحيحةأن يرجعوا حىت يستأذنون ابلل

 مناقشة نتائج البحث:  الثاينبحث امل
 تعليم اللغة العربية  قائهي احلاج أمحد  غزايل سامل عن طر أفكار كيا .1

احلاج أمحد  غزايل كما هو موضح يف عرض البياانت أن أفكار كياهي  
عن  هأفكار ( 1)تشمل على جانبني ومها :  عن طريقة تعليم اللغة العربية سامل

، لذلك العربية اللغة تعليم وسائلعن  هأفكار ( 2، و)العربية اللغة طرائق تعليم
 سنعرض الباحث املناقشة لكل منهما فيما يلي :

 أفكاره عن طرائق تعليم اللغة العربية .أ
عما يعربه كياهي احلاج أمحد  غزايل سامل من أفكاره حول  اعندما أمعن

طريقة تعليم اللغة العربية  على النحو املبني يف عرض البياانت، نستطيع أن 
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نفسر أنه هو يقصد بذلك،  أن لضمان النجاح يف تعلم اللغة حيتاج ذلك اىل 
حبيث تكوين بيئة اللغة، وكيف تكون البيئة املوجودة  تصمم تصميما كامال 

مع مثل هذه  .ميكن أن تؤثر على عادات الطالب يف استخدام  اللغة املدروسة
البيئة ميكن تشجيع الطالب جلعل اللغة العربية كمثل لغتهم األم أو اللغة 
األوىل، اليت مت احلصول عليها بسهولة بسبب تعودهم يف استخدامها كل يوم 

يف وإن وجود العقوابت  للطالب الذين يستخدمون لغتهم األم  منذ الصغر. 
كون دافعا وتشجيعا  هلم على أن يتواصلوا ابستمرار فيما تاملعهد أو املركز س

 بينهم مع اللغة اليت جتري دراستها.
به  وإذا حنلل من منظور نظرايت التعلم احلديثة. ميكن أن نناقش ما عرب  

من وجهة نظر النظرية السلوكية اليت تنص على كياهي احلاج أمحد غزايل سامل 
تكوين بيئة " أنه ال بد إىل النظر يف عملية التعلم على العوامل اخلارجية و

 .95هو طريقة فعالة لتحقيق هذا اهلدف "التعلم
املذاهب يف علم النفس  من إحدى يف األساس، النظرية السلوكية هي 

هر الفيزايئية، ويتجاهل الذي يرى كل أفراد من الناس من جانب الظوا
يول، ومشاعر األفراد يف أنشطة اجلوانب العقلية مثل الذكاء، وامللكات، وامل

عملية التعلم وحدها توجه إىل تدريب ردة فعل منعكس حبيث تصبح . التعلم
أن التعلم هو تغري يف  نيرباء السلوكيخ عادة يتم سيطرها من قبل الفرد. يرى

 .96السلوك نتيجة للتجربة
كوين البيئة كما ذكره كياهي احلاج أمحد  غزايل سامل  هو تكوين املثري وت

الذي حيفز الطالب على تقدمي استجابة يف شكل اللزوم إىل التواصل مع اللغة 
من الصعب، ولكن تدرجييا كانت  االعربية. ففي املراحل املبكرة للطالب يبدو 

                                                             
95  14l. ), Ha2012(Malang : Misykat,  Metodologi Pengajaran Bahasa ArabAhamad Fuad Efendi,  

96  . ), hal2014(Bandung : Remaja Rosda Karya,  Pembelajaran Belajar DanSuyono & Haryanto, 

58 



69 
 

 
 

اخلربة اليت توفرها الصعوابت اليت جيدوهنا سوف تذهب مبجرد الزايدة على 
 البيئة.

سكينر معتمدا على جتاربه   ب.ف. من أحد اخلرباء للمذهب السلوكية
وضعت اثنان عصا من العتالت مث ارتبطها  رين أدخال يف قفص وفيهأللف

يف وقت داس  رأوم هبا الفابلغذاء ومسحوق احلكة. احلركات ال إرادية اليت يق
على  أرالف ويف وقت آخر يدس .على أحد الذراع مث يسقط مسحوق احلكة

 أرالف أصبحأحد الذراع من غري قصد مث يسقط الغذاء. وبعد التكرار املستمر 
ريد أن يدس على عصا رافعة اليت يمل تعد  أرالفتدرجييا إىل "تعلم".  اقادر 

بدال من ذلك انه داس على قدمها مرات عديدة  .أسقط عادة ملسحوق احلكة
معتمدا من هذا البجث يستنتج . 97للغذائية عادةعلى  عصا رافعة املسقطة 

بني  (Association) ب.ف. سكينر أن مفهوم التعلم هو تشكيل اجلمعيات
املثري واإلستجابة العاكسة. وهو كذلك يرد على وجود على القدرة الفطرية 

 Classical Conditioningويعتقد أن التعلم حيتاج إىل التكييف الكالسيكية 
ر يف قفص من تكوين املواقف التعليمية( وتكييف املعامل  أ)وهو جبعل الف

Operan Conditioning 
من هذا البحث يستنتج كذلك سكينر أن نتائج هذه التجارب ميكن  

اآلاثر املرتتبة من هذه التجارب على   .أيضا أن تطبق على البشر يف التعلم
 التعلم اإلنساين هي على النحو التايل :

 واالستجابة املنعكسة ثرياجلمعيات بني امل التعلم هو تشكيل  (1

 .سوف تستمر عملية التعلم إذا ما أعطيت املثري املشروط (2

 .مبدأ التعلم هو يف األساس سلسلة من استجابة والتحفيز (3

 .رد سكينر على وجود القدرة الفطرية (4
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 .98يتطلب كل التعلم التكييف الكالسيكية (5

 :سكينر صراحة على ما يلي وفيما يتعلق مبرحلة تعلم اللغة أعاله، تنص

 وصف سلوك التعلم ميكن أن يوصف ابإلعتما على استجابة ومثري إن  (1

 .كل التعبريات  يتبع شكال من أشكال املثري اللفظي أو غري اللفظي (2

إذا كان املثري هو غري اللفظي، فإن وضع املثري تسبب الشخص للرد  (3
 .ابستخدام الكالم

  ارجية مثل التكرارل العوامل اخلميكن مالحظة السلوك اللغوي من خال (4
فيما يتعلق هبذا الرتدد، قال خرباء املدرسة السلوكية أن  )عدد املرات( 

والنتيجة من عملية  .عملية احملاكات حتدث بشكل كبري يف مرحلة الطفولة
تلك احملاكات  يعين أن وترية استخدام الكلمات والرتاكيب اليت حتدث يف 

 .99تؤثر على تطور لغة األطفالبيئة لغة الطفل سوف 
بناء على ما وصفه سكينر من هذه التجربة يؤكد أن  املقصود من قول  

كياهي احلاج أمحد غزايل بتكوين البيئة هو تكوين املواقف التعليمية  
Classical Conditioning )اليت يتم فيها وضع الطالب  )تكييف الكالسيكية

و املركز( الذي تصمم خمططا لتوفري املثري يف بيئة معينة مت إنشاؤها )املعهد أ
 .للطالب ليقدموا تدرجييا االستجابة يف شكل اللزوم إىل التواصل ابللغة العربية

حىت يف النهاية تغري سلوكهم  تدرجييا ويقدموا استجابة للبيئة منعكسة 
 ومستمرة. 

 عن وسائل تعليم اللغة العربية هأفكار   .ب

إن أفكار كياهي احلاج أمحد غزايل سامل عن وسائل تعليم اللغة العربية كما 
يقول : إن وسائل اإلعالم ليست شيء رئيسي يف تعلم اللغة العربية ألن كل 

                                                             
98  29hal.,Teori Belajar Bahasa Pranowo, 
99  29hal. ,Teori Belajar Bahasa Pranowo, 



71 
 

 
 

شيء توجد حولنا ميكن أن جنعله كالوسائل . بناء على ما ذكره أن من 
يز اهتمام وظيفة وسائل التعليم هو لتحقيق موضوع التعليم، وكذلك لرتك

هذا البيان يوافق ملا يوصف به حممود امساعيل صيين ان من بني  .الطالب
 :فائدة الوسائل اإلعالم هو

توفر األساس املادي احملسوس للتفكري اإلدراكي ومن مث تقلل من ال (1
 استجاابت الطالب اللفظية اليت ال يفهمون معناها.

 تثري اىل درجة كبرية اهتمام الطالب.  (2

 خربات الطالب ابقية األثر.جتعل   (3

 توفر خربات واقعية تثري النشاط الذايت للطالب.  (4

 تساعد على التفكري املنسق املستمر وعلى األخص الصور املتحركة.  (5

 تسهم يف منو املعىن ومن مث تزيد ثروة الطالب اللفظية.  (6

توفري خربات متنوعة يصعب احلصول عليها عن طريق أدوات ووسائل   (7
 . 100مل على زايدة التعليم وفاعليتةأخرى كما تع

لذلك  كان كياهي احلاج أمحد غزايل سامل  كثريا ما يستخدم وسائل اإلعالم 
مثل الصور واألفالم وأشرطة الفيديو واألشرطة يف موضوع بعض الدروس اليت 

 تتطلب هذه الوسائل.

  .جهود كياهي احلاج أمجد غزايل سامل يف تعليم اللغة العربية مبادورا .2

من  احلاج أمحد غزايل ساملابلنظر اىل سلسلة اجلهود اليت قام هبا كياهي   
أجل تعليم اللغة العربية وتطويرها يف مادورا، منها إبنشاء املؤسسات التعليمية 
مثل املراكز واملعاهد املتخصصة يف ترقية اللغة العربيىة اليت مل توجد من قبل 

هو من أحد الرواد أو  زايل ساملاحلاج أمحد غنستطيع أن نستنتج أن كياهي 

                                                             
هللا ، املعينات البصرية يف تعليم اللغة )الرايض : جامعة امللك سعود حممود امساعيل صيين وعمر الصديق عبد  100
 5(، ص. 1984، 
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الشخص الذي لديه إسهام وأعمال كبري يف تطوير اللغة العربية مبادورا، وهذا 
 املعيار يناسب مبعايري الشخصيىة اليت قدمها أكوس ميمون يف كتابه وهي :

الشخص الناجح  هو الذي  الذي حيقق األهداف  ه.يف جمال انجحوهو  .1
األجل أو يف اجل طويل على أساس أنشطته احملددة سواء كان يف قصري 

 . 101احملتملة واليت أجريت وفقا للمجال الذي يقوم به

ينبغي أن تكون  العمل الضخم، كالشخص الذي يكون رائدا يف جماله عنده .2
 كتوباملعمل ال يف شكل إىل األجيال بعده تنتقل ميكن أن األعمال اليت له
 يف اليت ميكن العثور عليها املادي وغري الشكل املادي يفالعمل احلقيقي و أ

هذا العمل  علميا أن تربيره ال يزال من املمكن العمل وهذا يعين أن خطاه.
 . 102ذلك الشخص عمل هو

 واألنشطة لذلك الشخص األفكار أن كل اجملتمع. وهذا يعين له أتثري على .ج
يف  من قبل اجملتمعمنوذج حيتذى به و  كمرجع  ميكن استخدامهاابلضبط 

 .103وفقا جملاهلم همتأنشطتنفيذ 

 مزااي وعيوب لذلك الشخص كان وهذا يعين بكل، متواترابشخصيته  اعرتف .د
يستحق أن  أبنه الشخص الذي له قرواوأ تقديرا إجيابيا أعطوا معظم اجملتمع 

 .104قوهلموفقا حل خمتلف املشاكل حلل جيعله رائدا )شخصا( أو رائدا يكون

 
 
 

                                                             
101   Studi Tokoh, Metode Penelitian Mengenai TokohArief Furchan dan Agus Maimun, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hal. 12-13 
102  Studi Tokoh,Furchan dan Maimun,  
103  Studi Tokoh,Furchan dan Agus Maimun,  
 نفس املرجع 104
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احلاج أمحد غزايل سامل يف تعليم اللغة  كياهياليت طبقها   طرائقتطبيق ال .3
 العربية

كياهي احلاج أمحد غزايل سامل يف تعليم اليت طبقها   طرائقتشمل تطبيق ال  
( يف تعليم مهارة الكالم 1يف كل املهارات اللغوية األربعة وهي : ) اللغة العربية

لقراءة، ( يف تعليم مهارة ا3( يف تعليم مهارة اإلستماع، و)2أو احملادثة، و)
( يف تعليم مهارة الكتابة، وكذلك تشمل على مهارة القواعد، ويف التايل 4و)

 املناقشة لكل منها.

 يف مهارة الكالم أو احملادثة .أ

إذا نالحظ اىل خطوات التعليم ملادة احملادثة ، من اخلطوة األوىل حىت      
كياهي احلاج اخلطوة األخرية نستطيع أن نستنتج أن الطريقة اليت يستخدمها  

أمحد غزايل سامل هي الطريقة املباشرة، كما وصفها علي أمحد مذكور أن 
 : 105خصائص الطريقة املباشرة هي كما يلي

ن اهلدف األمسى الذي تنشده هذه الطريقة هو تنمية قدرة الدارس على أ  (1
 أن يفكر ابللغة العربية وليس بلغته األوىل.

 العربية ذاهتا دون أية لغة وسيطة.ينبغي تعلم اللغة العربية من خالل   (2

احلوار بني األفراد يعترب الشكل األول والشائع الستخدام اللغة يف  (3
اجملتمع اإلنساين. ومن مث ينبغي البدء يف دروس اللغة العربية كلغة اثنية 
حبوار بني شخصني أو أكثر على أن يشتمل هذا احلوار على املفردات 

 ملراد تعليمها للدارس.والرتاكيب اللغوية واملهارات ا

                                                             
علي أمحد مذكور وآخرون، املرجع يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى )القاهرة : دار الفكر  105

 303-302( ص. 2010العريب، 
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يتعرض الدارس يف البداايت األوىل لتعلم اللغة العربية كلغة اثنية ملواقف  (4
يستمع فيها إىل مجل كاملة ذات معىن واضح ودالالت يستطيع الدارس 

 إدراكها.

النحو وسيلة لتنظيم التعبري اللغوي وضبطه. ومن مث يتم تعليم النحو  (5
ل التعبريات واجلمل اليت يرد ذكرها العريب أبسلوب غري مباشر من خال

 يف احلوار.

ال يتعرض الدارس لنص مكتوب ابلعربية قبل أن يكون قد ألف ما فيه  (6
من أصوات ومفردات وتراكيب. وال يبدأ الدارس يف كتابة نص قبل أن 

 جييد قرائته وفهمه.

الرتمجة من وإىل العربية أمر ترفضه هذه الطريقة فال ينبغي أن تزاحم  (7
 ية أي لغة أخرى.العرب

إن تنمية املهارات العقلية عند الدارس مثل القدرة على القياس  (8
واإلستقراء واستنتاج األفكار أمور ال تشغل ابل أصحاب الطريقة 

 املباشرة.

الكلمات والرتاكيب الصعبة ابللغة العربية وحدها من خالل  حيتم شر  (9
قابلها من  عدة أساليب مثل شرخ معناها أو ذكر مرادف هلا أو ما ي

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

يستغرق املعلم معظم الوقت يف طرح أسئلة على الدارسني ويف اإلجابة  (10
 على أسئلتهم

 subtitutionيقضي معظم الوقت يف تدريبات لغوية مثل : اإلبدال  (11
 والتعبري احلر.  narrativeوالسرد القصصي  dictationواإلمالء 
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وأخريا فإن اهتمام هذه الطريقة بتنمية قدرة الدارس على نطق األصوات 
واكتساب مهارات الكالم يفوق اهتمامها جبوانب أخرى هتتم هبا طريقة النحو 

 والرتمجة.
نا أن بناء على اخلصائص لطريقة املباشرة ذكرها علي أمحد مذكور تبني ل 

الطريقة اليت مت تطبيقها من قبل كياهي احلاج أمحد غزايل سامل هي الطريقة 
املباشرة الذي كان تركيزها هو يف استخدام لغة اهلدف كمثل لغة األم، وكذلك 
يكون دور املعلم والطالب يف النشاط بقيام األسئلة واألجوبة، واملدرس يعطي 

 املثري والطالب يقدم اإلستجاابت. 
 مهارة اإلستماع ليم يف تع .ب

من خطوات التعليم اليت مت تطبيقها من قبل كياهي احلاج أمحد غزايل سامل 
يف تعليم مهارة اإلستماع نستطيع أن نستنتج أن الطريقة املستخدمة هي الطريقة 
السمعية الشفوية والطريقة املباشرة معا ، حيث يطلب من الطالب أوال ليستمعوا 

أن يفهموا عن معانيها مث يطلب منهم أن يتحدثوا  األصوات العربية ألغراض
ويقصوا عما يسمعونه، مث بعد ذلك يطلب منهم أن جييبوا األسئلة ابللغة العربية. 

 : 106وهذا مناسب خبصائص الطريقة السمعية الشفوية كما يلي
تنطلق هذه الطريقة من تصور للغة مؤداه أهنا جمموعة من الرموز الصوتية اليت  (1

أفراد اجملتمع على داللتها بقصد حتقيق اإلتصال بني بعضهم يتعارف 
البعض، من هنا فإن اهلدف األساسي يف تعليم العربية هو متكني غري 
الناطقني ابلعربية من اإلتصال الفعال ابلناطقني هبا، مبا يتطلبه هذا اإلتصال 

 من مهارات خمتلفة ومبا يدور حوله من مواقف.

                                                             
 (1989رشدي أمحد طعيمة ، تعليم العربية لغري الناطقني هبا )مصر : منشورات املنظمة ،  106
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للغة أن يبدأ بتعليم الدارس مهارات اإلستماع  يرتتب على التصور السابق (2
اجليد أوال مث مهارات الكالم. إن مهاريت اإلستماع والكالم مها املهاراتن 

 اللتان حتظيان ابإلهتمام األكرب يف هذه الطريقة.

أييت يف األمهية بعد مهاريت اإلستماع والكالم مهارات القراءة والكتابة.  (3
بدء بقراءة ما استمع إليه الدارس ونطقه، ويفضل عند تدريس القراءة ال

 والتدرج مما له ألفة به إىل ما ال ألفة له به.

وأيضا الطريقة املستخدمة هي الطريقة املباشرة، حيث يقدم املعلم األسئلة 
 ويطلب من الطالب أن يبني من مضمون ما يستمعونه مباشرة ابللغة العربية.

اإلسرتاتيجيات اليت مت تطبيقها فمناسبة مع وكذلك إذا نظران من حيث  
اإلسرتاتيجيات يف تعليم مهارة اإلستماع كما يف الكتب عن طرائق تعليم اللغة 

 العربية ، كما وصفها راتب قاسم عشور على الرتتيب التايل :
 املرحلة األوىل : مرحلة اإلعداد :

تارها مناسبة يف هذه املرحلة يعد املعلم مادة اإلستماع مسبقا حبيث خي 
لقدرات وميول وخربات التالميذ مث يعد األدوات والوسائل اليت تساعد على 

 اإلستماع اجليد وفيها يتم حتديد اهلدف من اإلستماع والغرض من تدريسه.
 املرحلة الثانية : مرحلة التنفيذ :

ويلجأ املعلم يف هذه املرحلة إىل ابراز النقاط املهمة حبيث يسلط الضوء  
 ويلفت نظر التالميذ اليها بطريقة تسجيلها ومساعها مع التالميذ وإفساح عليها

اجملال أمام التالميذ للمناقشة حول هذه النقاط ابآللية اليت يراها مناسبة لذلك 
املوقف وعملية الرتكيز على نقاط مهمة من قبل املعلم يوجه أمساع التالميذ 

 ة اإلستماع.ابإلجتاه الصحيح مبا يسمح بعملية جتويد عملي
 املرحلة الثالثة : وهي مرحلة املتابعة :
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هذه املرحلة هي أشبه مبا يسمى بعملية التغذية الراجعة حبيث يقوم  
املعلم مبناقشة بعض التالميذ الذين يبدون بعض التساؤالت واإلستفسارات 
حول املادة املسموعة وهنا يتم وضع النقاط على احلروف يف معرفة ما حتقق من 
األهداف وتقومي املوقف اإلستماعي لتفادي األخطاء اليت قد حتدث أو حدثت 

   .107يف موقف سابق
 مهارة القراءة  يف تعليم .ج

إذا نظران اىل خطوات التعليم اليت مت تطبيقها من قبل كياهي احلاج أمحد  
غزايل سامل يف تعليم مهارة القراءة نستطيع أن نستنتج أن الطريقة املستخدمة 

 : 108قة القواعد والرتمجة، كما تبني من اخلصائص التاليةهي طري
إن اهلدف الرئيسي من تعليم العربية كلغة اثنية هو متكني غري الناطقني  (1

 ابلعربية من اإلتصال مبصادر الثقافة العربية وقراءة كتاابهتا وفهم نصوصها.

 إن اإلملام بقواعد اللغة العربية شرط أساسي ملمارستها. (2

يساعد الطالب على الكتابة ابلعربية من خالل التدريب على ينبغي أن  (3
 الرتمجة من لغته األوىل إىل اللغة العربية.

يتم تزويد الطالب بعدد كبري من مفردات اللغة العربية وإمناء ثروته فيها كلما ى (4
 تقدم يف برانمج تعليم العربية كلغة اثنية.

ف أساسي من أهداف إن تذوق األدب العريب املكتوب واإلستماع به هد (5
 تعليم العربية كلغة اثنية.

إن األمر ال يقتصر على أن يلم الطالب بقواعد العربية بل جيب أن يتعرف  (6
خصائص اللغة العربية ابملقارنة إىل غريها من اللغات خاصة اللغة األوىل 

 للدارس.
                                                             

راتب قاسم عاشور وحممد فؤاد احلوامدة ، أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية والتطبيق )عمان : دار  107
 100 . ( ص 20003املسرية، 

 128 - 127رشدي امحد طعيمة ، تعليم العربية، ص.  108



78 
 

 
 

إن مما يتوخاه تعليم العربية كلغة اثنية، تنمية قدرات الطالب العقلية ابلشكل  (7
 الذي ميكنه من مواجهة مواقف التعلم املختلفة مبشكالهتا املتعددة. 

 أخرى كما وصفها أمحد فؤاد أفندي هي كما يلي : اتوهناك مس
الغرض من تعلم اللغة األجنبية هو أن يكون الطالب قادرا على قراءة  (1

املؤلفات األدبية بلغة اهلدف، أو الكتاب الديين يف حالة دراسة اللغة العربية 
 .يف إندونيسيا

تتكون املواد التعليمية على كتاب النحو ، والقواميس أو قائمة املفردات ،  (2
 ونصوص القراءة

مت تقدمي القواعد استنباطيا، أي يبدأ التعليم بعرض القواعد مث بعده يستمر  (3
 األمثلة والبيان ابلتفصيل.بتقدمي 

 مت تقدمي املفردات، والكلمات، واجلملة ابإلعتماد  حلاجة يف شرح القواعد.  (4

يكون نص القراءة يف شكل املؤلفات األدبية الكالسيكية أو الكتب الدينية  (5
 .109القدمية )كتب الرتاث(

بناء على بعض اخلصائص اليت قدمها فؤاد أفندي، ميكن أن نستنتج 
ة املستخدمة من قبل كياهي احلاج أمحد غزايل سامل  يف تعليم مهارة أن الطريق

ولكن ما يثري االهتمام هنا وخيتلف عن  القراءة هي طريقة الرتمجة والقواعد. 
طريقة ترمجة القواعد املعروفة، الرتمجة ليست ابستخدام اللغة األوىل أو اللغة 

 تطبيقها ، الطريقة اليت متاحمللية، ولكن كذلك ابستخدام اللغة العربية. لذلك
 .أيضا الطريقة املباشرة

 
 
 

                                                             
109  43, hal. MetodologiFuad Efendi,  
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 مهارة الكتابة يف تعليم .د

اخلطوات يف تعليم مهارة الكتابة اليت مت تطبيقها من قبل كياهي احلاج 
أمحد غزايل سامل كما أوضحنا يف عرض البياانت أعاله، نستطيع أن حنللها من 

 جانبني ومها :
مع أسلوب تعليم الكتابة املعروفة  كما األسلوب املستخدم يناسب متاما   (1

توجد يف الكتب عن أساليب تعليم اللغة العربية.  منها يف تعليم اإلمالء كما 
 وصفها فؤاد أفندي فيما يلي :

قبل العرض، ينبغي أن يقرأ املعلم مادة التعليم أوال، مث يستمر بكتابة  
. ويسمح للطالب أن املفردات الغريبة أو الصعبة يف السبورة ويشرح معانيها

يسئلوا عن بعض املفردات توجد يف النص اليت ال يعرف معانيها. ويف قراءة نص 
اإلمالء ينبغي للمعلم أن يهتم املبادئ لفعالية القراءة، سواء كان لغواي أو غري 

 لغوي. 
 أما تقنيات التصحيح هناك أنواع ، على سبيل املثال :

ة أعمال الطالب ويصححها يف املعلم بنفسه، وهو من خالل مجع حاصل -
 بيته.

 يتبادل الطالب تلك األعمال من بني أصدقائهم. -

 . 110كل الطالب يصححون حاصلة أعماهلم بنفسه -

ابلنظر من جانب الطريقة املستخدمة كان  كياهي احلاج أمحد غزايل سامل   (2
يستخدم الطريقة املباشرة ، يعين هو يشرح ، ويقدم التوجيهات ، ويقدم 

 هلم جرا مباشرة ابللغة العربية.التصحيح و 

 
 

                                                             
110   187, hal.MetodologiFuad Efendi,   
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  لقواعد والبالغةمهارة ايف تعليم   .ه

إن الطريقة يف تعليم القواعد كما وصفه علي أمحد مذكور يف كتابه 
 "تدريس فنون اللغة العربية" على سبيل العام نوعان، ومها :

 الطريقة القياسية (1

ابألمثلة تقوم هذه الطريقة على البدء حبفظ القاعدة ، مث اتباعها 
والشواهد املؤكدة هلا واملوضحة ملعناها. والفكر يف القياس ينتقل من القاعدة 
العامة إىل احلاالت اجلزئية ، أي من القانون العام إىل احلاالت اخلاصة. وملا  

وهذا غالبا ما  –كانت اجلزئيات قد ال تنطوي كلها حتت القاعدة العامة 
دير والتأويل ، واختالف اآلراء يف فقد أدى هذا اىل احلذف والتق –حيدث 

 .111املسألة الواحدة
 الطريقة اإلستنباطية (2

تقوم الطريقة على البدء ابألمثلة اليت تشرح وتناقش ، مث تستنبط منها 
القاعدة. وهذا هو املتبع غالبا يف مناهج النحو يف املر حلة الثانوية، يف معظم 

اإلعدادية ، فدروس النحو غالبا ما األقطار العربية. أما يف املرحلة املتوسطة أو 
تبدأ بنص كامل ، يقرأ ويناقش مع اىلرتكيز على الشواهد ، مث تستنبط منه 

 .112القاعدة
ابإلعتماد على ما قدمه علي أمحد مذكور عن أنواع طريقة تعليم 
القواعد، نستطيع أن نستنتج أن الطريقة املستخدمة من قبل كياهي احلاج 

لطريقة القياسية، وهي تعليم القواعد الذي يبدأ بتقدمي امحد غزايل سامل هي ا
القواعد وشرحها مث يتبعها ابألمثلة. وبعد ذلك يعطى الفرصة للطالب أبن 

 يدربوا أنفسهم يف تطبيق القواعد اليت مت تعليمها.

                                                             
 337( ص. 1991علي أمحد مذكور ، تدريس فنون اللغة العربية )رايض : دار الشواف ،  111
 338ص.  تدريس فنون، ،علي أمحد  112
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 يف بعض النظام املعهدي يتم تطبيقه ألجل تطوير مهارة الطالب يف احملادثة .و

ب املواد التعليمية املكثفة يف اللغة العربية،  الطالجبانب أن يتم منح 
كذلك جعل هلم  بعض النظام املعهدي أو املركزي اخلاص ألن تطبق من أجل 

قبل كياهي  دعم مهاراهتم يف اللغة العربية. ومن النظام املعهدي املثري لالهتمام من
يتواصلوا ابللغة  غزايل سامل هي اللزومية للطالب اجلدد أو القدماء أبن احلاج أمحد

العربية كاللغة املتعلمة أو لغة اهلدف. مت تطبيق هذا النظام بشدة وجيرب لكافة 
الطالب على التمسك به، وإذا كان أي واحد من الطالب الذين ينتهكون هذا 
النظام فلهم العقوابت وهي جيب هلم أن يدفعوا النقود ألف روبية اىل جملس إدارة 

فردات اجلديدة حوايل عشرة مفردات. وأيضا املثري املعهد ، وأن حيفظوا امل
لالهتمام هو عندما تكون للطالب حاجة ما خلادم املعهد أو جمللس إدارة املعهد  
فال بد هلم أن يستخدموا اللغة العربية يف تعبري حاجاهتم هلم، وإال فال يسمح له. 

العربية املواتية  الغرض الرئيسي من إثبات هذا النظام هو الجل تكوين بيئة اللغة
 اليت تدعم لنجاح الطالب يف تعلم اللغة العربية يف وقت قصري نسبيا.

وإذا حنلل مرة اثنية من وجهة النظرية التعليمية احلديثة كان النظام  
املعهدي أو املركزي يطبق به كياهي احلاج أمحد غزايل يف تعليم اللغة العربية سواء  

عربية أو يف املعهد الذي انشأه ميكن أن حنلل ونناقش كان يف املركز لرتقية اللغة ال
 من منظورين، وهي كما يلي :

 من منظور النظرية السلوكية (1

إمنا يطبقه كياهي احلاج أمحد غزايل سامل يف شكل تكوين بيئة اللغة 
العربية ميكن حتليلها من وجهة نظر النظرية السلوكية.  وفقا هلذه النظرية أن 

األساس العالقة  بني املثري واالستجابة. لقد أجرأىحد  عملية التعلم هي يف
اخلرباء للمذهب السلوكية وهو إيفان ابفلوف جتربة منهجية وعلمية هبدف 

(. وأوضح ابفلوف الدراسة organismالتعلم لكائن حي ) دثدراسة  كيف حي
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املصطلح االلتحام القانوين" )قانون  من خالل إجراء والذي يعرف ب "
وفقا هلذه الدراسة سوف يتذكر الكائن احلي شيئا سبقت مشاهدته اجلمعيات( 

املتعلقة هبا. أثبت ابفلوف هذه النظرية التعليمية عن طريق القيام بتجارب على 
الكلب. أدخل الكلب يف قفص، فبعد العديد من األايم جاع ذلك الكلب 
وأمسع له صوت اجلرس. حلظة بعد رن اجلرس رش مسحوق اللحم يف فمه. 

مرة بعد مرات  –بدوا استجابة الكلب إبفراز اللعاب من فمه. هذا يكرر كثريا ت
ومع طول املدة يستمر رن اجلرس ولكن مل يرش مسحوق اللحوم يف فمه. على 
الرغم من أن مسحوق اللحم مل يعد يرش يف فمه يتبني أن كلما يسمع الكلب 

دراسته عن طريق  صوت اجلرس، مل يزل يفرز اللعاب من فمه.  ويستمر ابفلوف
اختبار الفرضية القائلة أبن الكائن احلي ميكن أن تدرس ابملثريات 

 .113والتعويدات
وبناء على هذا الوصف ميكن االستنتاج أبن تكوين البيئة يتم بقيامه  
كياهي احلاج أمحد غزايل سامل أصبح املثريات وسلوك الطالب من خالل 

ن خالل التكييف ملثل هذا سوف التواصل ابللغة العربية هو اإلستجابة. وم
 حيصل هلؤالء الطالب تدرجييا أن يتواصلوا ابللغة العربية بشكل املنعكس.

 من منظور النظرية العقالنية (2
غزايل ليس فقط  كان كياهي احلاج امحد  املركز أو املعهد ابلنظر إىل بيئة

مهارات اللغة يقوم بتكوين بيئة اللغة العربية وتطبيق بعض النظام املتعلق بتطوير 
العربية للطالب، ولكن هناك أيضا إعطاء املادة التعليمية يف تدريس اللغة العربية 
من خالل عملية التعليم والتعلم، مبا يف ذلك من علم النحو، واملهارات يف اللغة 

 العربية وغريها.

                                                             
113  7), hal. 2007(Bandung : Wacana Prima,  Psikologi PembelajaranMohammad Asrori,  
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من وجهة نظر نظرية التعلم العقالنية يرى أن التعلم ال يكون فقط يف 
ووفقا هلم كان سلوك الشخص ينبين دائما  .بني املثري واالستجابة هلا شكل العالقة

على اجلانب املعريف أو التفكري يف األوضاع الذي حيدث ذلك السلوك. وهذا 
يعين أن التعلم ليس فقط يف شكل التعويد ولكن حيتاج أيضا إىل توفري املوضوع 

)نعوم ب ا املذهمن أحد خرباء هذ بشكل مكثف. وفيما يتعلق بتعلم اللغة،
 :تشومسكي( يقدم اإلنتقادات احلادة لوجهة نظر السلوكية ما يلي

إن فكرة السلوكيني حنو سلوك لغة اإلنسان الذي يعترب متساواي بسلوك  (أ
احليواانت ليست صحيحة. السلوك البشري عندهم أكثر تعقيدا مما يوجد يف 

 سلوك احليواانت.

 اخلارجي ريثمن خالل امل وصف سلوك اللغة اليت وصفها السلوكيون  (ب
)املالحظة( واإلستجابة املناسبة كذلك غري صحيح. بل ينبغي أن توصف 

 سلوكية اللغة ابإلعتماد على القدرة الفطرية لإلنسان يف تعلم اللغة. 

إن االستنتاج يقدم به ابفلوف وسكينر ابإلعتماد على التجارب يف املخترب  (ج
جيهها إىل استنتاجات عن السلوك ابستخدام احليواانت ليست كافية يف تو 

 .114البشري، فضال عن ذلك سلوكية اللغة

وعالوة على ذلك، بعد تقدمي اإلنتقادات احلادة لوجهة نظر السلوكيني، 
  :مث يقدم تشومسكي الفرضيات اجلديدة حول اكتساب اللغة على النحو التايل

القدرة  إن اإلنسان منذ والدهتم متت لديهم الكفاائت اللغوية اليت هي (أ
 الفطرية.

جلعل األطفال قادرين على التحدث، جعل األطفال الفرضيات حول بنية  (ب
يف هذه احلالة وقد مت جتهيز األطفال منذ والدهتم أبدوات اكتساب  اللغة.
 )أجهزة اكتساب اللغة(   LADاملسمى ب اللغة

                                                             
114  33, hal. Belajar TeoriPranowo,  
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 الفرضية عن بنية اللغة اليت جعلها األطفال حتدث فوق العتبة (ج

(Subconsiosnes)  وسيتم اختبارها يف استخدام اللغة ابستمرار، وسوف
 .يطابقها مبدخالت اللغة مت احلصول عليها من بيئة لغوية جديدة

لغة ليس جمرد اإلستجابة للمؤثرات الوقال تشومسكي أيضا، أن تعلم  (د
اخلارجية يف عملية تشكيل هذه العادة ولكن هو العملية اإلبداعية العقالنية 

 .115واملعرفية
من هذه التوضيحات ميكن أن نستنتج إىل أنه جبانب التعويدات يطبقها  
كياهي احلاج أمحد غزايل اليت األكثر فيها إبدخال العناصر اجلسمانية والعوامل 
اخلارجية وهناك أيضا احملاوالت  بتقدمي املواد التعليمية من خالل العملية 

على العقل أو املعريف يف فهمها العقالنية أو عملية التعليم والتعلم املخطط ينطوي 
واستيعاهبا.  وهذا يعين أن هناك اندماج بني املدخلني، أي املدخل السلوكي 

واملدخل املعريف حبيث يكون اجلانب اخلارجي الذي يهتم بكثري على السلوك  
. تشمل كليهما على حد سواء ،للعقل واجلانب الداخلي الذي يهتم بكثري

 مت احلصول عليها من خالل التعويد وتكوين البيئة فبذلك أيضا املهارات اليت
 ميكن أن حتكم من خالل املعارف املكتسبة من عملية التعليم والتعلم.

 
 

                                                             
115  33hal. , Belajar TeoriPranowo,  
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 الفصل اخلامس
 ةـاخلامت

 ملخص نتائج البحث .أ

بناء على عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها فيما مضى نستطيع أن نقدم 
 امللخصات اآلتية.:

 أفكار كياهي احلاج أمحد غزايل سامل يف تعليم اللغة العربية مبادورا .1

إن أفكار كياهي احلاج أمحد غزايل يف تعليم اللغة العربية مبادورا هي فكرة 
ت التعلم احلديثة، وخاصة بنظرية التعلم بنظر نظراي متاما أصيله من عنده وتناسب

على اجلانب  اهتمامها لنظرية التعليمية السلوكية اليت تركزا السلوكية واملعرفية.
بتكوين بيئة اللغة العربية من خالل تقدمي املثريات يتم  اخلارجي من اإلنسان

ام النظ عليهم جرىواإلستجاابت، وهي بوضع الطالب يف بيئة املعهد أو املركز و 
بطاعتهم ذلك وهي يقدم الطالب اإلستجاابت مث  ا،ثري الذي أصبح ماملعهدي 

 النظام.
وكذلك من حيث النظرية التعليمية املعرفية اليت تركز اهتمامها اجلانب  

مت حتقيقها بتقدمي املواد التعليمية للغة العربية مكثفة من خالل  أو العقل املعريف
 عملية التعليم والتعلم اليت أوقع فيه العناصر العقلية من قبل الطالب يف استيعاهبا. 

 كياهي احلاج أمحد غزايل سامل يف تعليم اللغة العربية يف مادورا  جهود .2

يف تطوير  ورائدته ملنظر إىل شخصية كياهي احلاج أمحد غزايل ساميكن ال
، منها بنشاطاته اليومية كمعلم مها يف مادوراْ من عدة جهودهاللغة العربية وتعلي

 اللغة العربية يف كثري من املعاهد اإلسالمية ويف بعض اجلامعات اإلسالمية مبادورا
إنشاء كذلك هو . ومن جهوده  منذ رجوعه من التعلم يف املدينة املنورة حىت اليوم

وكذلك إبنشاء يف املعاهد اإلسالمية مبادورا.  اكز لرتقية اللغة العربيةبعض املر 
املعهد اإلسالمي املتخصص يف تعليم اللغة العربية وهي وحيدها مبادورا املسمى 
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اب"معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية". وكل من هذه اجلهود تستمر حىت 
 اطق أبندونيسيا.اآلن ومتت بتحصيل اخلرجيني املنتشرين يف بعض املن

اىل شخصياته بكثرة الطالب الذين يتعلمون له منذ  كذلكالنظر  وميكن 
يالحقون دروسهم يف خارج البالد و  أول جهوده حىت اليوم، وكثري منهم انجحون

ابملنحة الدراسية. وكذلك كثري منهم الذين حيتلون مواقع اسرتاتيجية يف بعض 
 بتعليم اللغة العربية.فيما تتعلق املؤسسات التعليمية وخاصة 

 تعليم اللغة العربية.يف ها كياهي احلاج أمحد غزايل سامل طبقالطرائق اليت ي .3

الطريقة اليت يستخدمها كياهي احلاج أمحد غزايل سامل يف تعليم اللغة 
العربية تشمل على أربعة مهارات، وهي مهارة الكالم ، ومهارة اإلستماع، ومهارة 

وكذلك طريقة تعليم القواعد تناسب متاما بطرائق تعليم  القراءة، ومهارة الكتابة
تعليم جندها يف الكتب الفها العلماء وخرباء  اللغة العربية السائدة اليت نستطيع أن

ية اللغة العربية، مثل الطريقة املباشرة، وطريقة الرتمجة والقواعد، وطريقة السع
اخلاصة من حاصلة أفكار   ابستخدام اإلسرتاتيجيةالشفوية والطريقة اإلنتقائية 

كياهي احلاج أمحد غزايل سامل بنفسه وإبداعه فيها. ويقبل تلك الطرائق من قبل 
اجملتمع الرتبوي ويستمر ابستخدامها من قبل الطالب الذين يتعلمون له يف املركز 

 أو يف معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية.
 واإلقرتاحاتالتوصيات  .ب

كياهي احلاج أمحد   يقوم هباالعربية وتطويرها اليت لغة اجلهود يف تعليم ال
كثري قد كان  اليت مل جند مثلها من قبل.  ةد كبري و جهكغزايل سامل يف مادورا تعترب  

من أجلها أصبح تعليم اللغة و من الناس الذين يستفيدون ويعتربون من جهوده. 
العربية يتطور تطورا سريعا، وازداد ميول الطالب إليها سواء كان يف املعاهد 

جهوده وفكرته إسهاما كبريا يف العامل الرتبوي  تواجلامعات اإلسالمية. لقد سامهأ
 السيما يف تعليم اللغة العربية والدراسة اإلسالمية يف أندونيسيا وخاصة مبادورا.
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وأفكاره ينبغي أن ينال تقديرا واحرتاما عاليا، فضال عن ذلك   جهوده
اليتم متويلها من قبل احلكومة، كلها ينطلق  يومكانت جهوده منذ البداية وحىت ال

من خلوصه وحمبته العميقة للغة العربية والدعوة اإلسالمية، وال خيطر بباله يف 
 .اديةاملذلك األغراض 

حات البنائية من قبل الباحث الذي ال وجبانب ذلك هناك بعض اإلقرتا 
بد تقدميها، وهي: أن أفكار كياهي احلاج امحد غزايل سامل مازالت تدور حول 
النظرية التعليمية السلوكية والنظرية التعليمية املعرفية فحسب، إذا ال بد تطويرها 
 لتناسب أكثر أبفكار النظرايت التعليمية احلديثة السائدة اليوم ويؤدي ذلك إىل

تطوير الطرائق اليت أكثر فعالية. وكذلك اإلسرتاتيجيات املستخدمة مل تزل جتري 
على منوذج واحد، إذا جيب تنويعها وجتديدها ابستخدام أنواع اإلسرتاتيجيات 
احلديثة واملناسبة بتعليم اللغة العربية اليوم ليكون عملية التعليم والتعلم أكثر مرحيـة 

 حىت ينجحوا جناجا كامال.وغري ممـلة من قبل الطالب 



 

 



 

 

 ترمجة حياة كياهي احلاج أمحد غزايل سامل

 نشأته وعائلته

من شهر أكتوبر  10يف اتريخ   ولد كياهي احلاج أمحد غزايل سامل
يف قرية صغرية ، وهي قرية أكور من مقاطعة ابلنجائن، منطقة ابميكاسان،  م1962

جزيرة مادورا. كان والده إمسه سامل الدين يعمل حدادا، وأمه إمسها بسطية تعمل 
فالحة صغرية يف قريتها. تعترب عائلة غزايل عائلة بسيطة واشتهرت جبهدها وشدهتا 

، وهي تعمل من غري كلل اإلسالم دينومالزما يف امتثال أوامر  يف طلب املعيشة
وتعب ألجل حتملها املسؤولية وعبأ يف تكاليف أسرهتا وأوالدها اليت تتكون من 

على الرغم من أن أاب وأم مخسة أشخاص، منها أمحد غزايل سامل وهو األكرب سنا. 
أمحد غزايل سامل ليس من عائلة مرتبية برتبية عالية وال من سليل عامل كبري، ولكن 

ا حسن الرتبية وعنده معارف ند أبيه رغبة عالية وهو يتأمل أن يكون ابنه رجال عاملع
انطلقت من هذه الرغبة القوية، حيمل . ، وخاصة من حيث املعارف الدينيةواسعة

أبوه أمحد غزايل وهو يف سن مبكر  للتعلم واخلدمة يف إحدى املعاهد يف مادورا، ويف 
رب املعاهد يف مادورا وهو املعهد "منبع العلوم وقت الحق أصبح هذا املعهد من أك

  .116اإلسالمي"  بتا بتا الذي وقع يف منطقة ابميكاسان مادورا
تزوج أمحد غزايل مع سيت طيبة وحصلت منها مثانية أوالد، ثالثة أبناء   

ومخس بنات. يعرف أمحد غزايل من بني أسرته كالوالد ذي هيبة ورشيد  وصار قدوة 
الرتبية  توىلوذجا يف أقواله وأفعاله. وهو يأوالده، وكذلك أصبح منحيتذى بني 

األساسية اإلسالمية ألوالده بنفسه مثل قراءة القرآن وكيفية العبودية الصحيحة. وهو 
  معروف أيضا كشخصية متواضعة ال يكون فخورا بنفسه ويتعامل ابجملتمع كله

. ال حيب نعومة العيش ، وال يعطي العلوم للمجتمع فحسب، بل معاملة حسنة

                                                             
 (2016مايو  11كياهي احلاج أمحد غزايل سامل، مقابلة )ابميكاسان ، اتريخ    116



 
 

 
 

حياول أيضا أن ينفق ما لديه من مال ألغراض دينية، مثل بناء املدارس وبناء 
 .117املساجد وغريها

ومن املدهش كذلك  هو يرى الطالب الذين يتعلمون معه يف كل مكان    
صالته ودعائه ويسأل هللا أن ويتذكر هلم دائما يف كل هم يفكر  .الصلب كمثل أوالده

يكونوا انجحني يف التعلم. ويف املعهد الذي أسسه يعين معهد "دار اللغة والدراسات 
اإلسالمية" انه ال يثقل من حيث التمويل للطالب، ليس هناك أجرة الغرفة، والرسوم 
الدراسية، والطالب يشرتون فقط شيئا حيتاجونه يف يومياهتم مثل الكراسة، والكتب، 

لذلك أصبح هذا املعهد مرغواب من  وأالت الكتابة، ومستلزمات النظافة والغسل،
 .قبل اجملتمع املتوسط واملنخفض يف اإلقتصاد

، أن يكون قدوة وأسوة ويعرف أمحد غزايل من قبل اجملتمع كشخص يليق   
ه حىت لديه األوصاف النبيلة واملعارف الدينية العميقة يوافق متاما بني ما قاله وما فعل

اختلط ابجملتمع  بشكل عام، مل مييز  اجملتمع من أشد اإلحرتام. رتم الناس له حي
هذا كله الذي جيعل الناس حيبون  مستوايهتم االقتصادية، كل شيء يرى متساواي،

 .118وحيرتمون له

 اتريخ تربيته

بدأ أمحد غزايل سامل  يف رحاله لطلب العلم وهو مل يزل صغريا يعين يف  
ألن غريته متمشيا مع رغبات والده ليكون أمحد غزايل  ذلكمن عمره و سنوات  13

يف املستقبل رجال عاملا وعنده معارف واسعة. انطلق من هذه الرغبة العليا حيمل أبوه 
ابات مقاطعة ابلنجائن -أمحد غزايل إىل "معهد منبع العلوم" الذي وقع يف قرية ابات

الوقت كان خيدمه كياهي احلاج حمفوظ  منطقة ابميكاسان مادورا الذي كان يف ذلك
 زايدي. 
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"منبع  مبعهد بدأ دراسته يف الصف األول من املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية
، وكان كل املواد التعليمية حينذاك من املواد الدينة 1969ابات عام  -العلوم" ابات

حو م التوحيد، واحلديث، وعلوم التفسري ، وعلوم النو م الفقه، وعلو شمل علت
جده ومثابرته يف  املدرسة اإلبتدائية بداوالصرف وغريها. منذ ذلك احلني يف هذه 

، حىت ال يكاد له وقت فراغ ميضى سدى من غري فائدة، وهو يستخدمه التعلم
لتعلم واحلفظ. يعرف أمحد غزايل من بني أصدقائهم  كطالب ذي ذكاء ويسهل يف ل

دراسية منذ أن كان يف الصف األول استيعاب الدروس، حىت يف هناية كل السنة ال
حىت يف الصف السادس للمدرسة اإلبتدائية كان دائما ينال الرتبة األوىل والنتيجة 

 .119املمتازة، وهو مرتبة اندرة ما وجدت يف األطفال اآلخرين يف ذلك الوقت
يالحق 1977من التعلم االبتدائي يف املدرسة االبتدائية عام  اءبعد االنته

دراسته مباشرة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية يف نفس املؤسسة. ألنه أمحد غزايل 
معروف بذكائه ففي الصف الثاين طلب منه خادم املعهد كياهي احلاج حمفوظ 

خترج من املدرسة  1981زايدي أن يساعده يف تعليم الطالب اآلخرين. ويف عام 
إلسالمية يف نفس املؤسسة املتوسطة اإلسالمية ويستمر مواصال إىل املدرسة العالية ا

طاعة لتوصية  1984يف عام . و  1983واليزال يعلم الطالب اآلخرين. وخترج عام 
خادم املعهد كياهي احلاج أمحد حمفوظ زايدي يغادر امحد غزايل إىل املدينة املنورة 
بالد السعودية العربية ملواصلة دراسته إىل املستوى اجلامعية، التحق يف "جامعة املدينة 
املنورة" وختصص يف األدب وهو كذلك طاعة لنصيحة كياهي احلاج أمحد حمفوظ 

أكمل دراسته وحيصل على  1987زايدي أبن يشارك يف قسم األدب. يف عام 
بكالوريوس األدب. وبعد التخرج من الدراسة يف املستوى اجلامعي يعود فورا إىل 

كياهي احلاج عبد احلميد . بعد وصوله اىل اندونيسيا سئل منه مباشرة  120إندونيسيا
حمفوظ وهو ابن كياهي احلاج أمحد حمفوظ زايدي أبن يدرس أمحد غزايل يف معهد 
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ابات الذي سبق له التعلم فيه، ويف نفس الوقت طلب  -" اباتاإلسالمي "منبع العلوم
 منه كياهي احلاج حممد مشس العارفني أبن يدرس أمحد غزايل يف معهد "دار العلوم

بدون طول التفكري احرتاما " ابنيو أنيار ابلنجائن ابميكاسان مادورا. اإلسالمي
 وتعظيما يوافق أمحد غزايل لسؤال هذين الشيخني على الفور. من أجل التدريس يف

أن ينشأ مركزا متخصصا يف تنمية اللغة العربية فيهما.  هذين املعهدين الكبريين يتأمل
له مكاان خاصا  عطيوي يتامله أمحد غزايلففي التايل يقبل خادم املعهد بسرور ما 

 .121ليكون مركزا
أكمل دراسته يف مستوى الدراسات العليا يف اجلامعة  2005يف عام 

 .االنج ويشارك يف كلية الشريعة ابلرتكيز يف قسم االقتصاد اإلسالميمباإلسالمية 
 أعماله ومؤلفاته    

 العمل املكتوب والعمل احلقيقي.ميكن تقسيم أعماله ومؤلفاته إىل قسمني ومها : 

 العمل على شكل الكتب .أ

كمجاهد ورائد   من قبل اجملتمع يعرف أكثر سامل غزايل أمحدكان كياهي احلاج 
الذي يعمل مباشرة يف امليدان من العامل  الذي أكثر اخنراطا وحل يف التفكري 

 النظري اخلالص وأكثر تركيزا على توليد العمل املكتوب مثل الكتب وغريها. 

اجملاهدة وتعليم اللغة  ولكن هذا ال يعين أنه ختلى متاما عن الكتابة والرتكيز يف
كشخصية عامة، وكخادم املعهد وكاحملاضر واندرا ما يكون   أثناء مشغوالته العربية.

عنده وقت فارغ لكنه مل ينس أن يكتب،  كانت كتابته يف شكل املواد التعليمية  
اليت تدرس للطالب يف شكل الكتب املقررات والكتب املدرسية، سواء كان كاملواد 

ات اجلامعية. ومن أعماله يف برانمج التعليم املكثف واملواد الدراسية العامة واحملاضر 
 : 122اليت مت طبعها ونشرها هي كما يلي واملقاالت اليت يف شكل الكتب

 احملادثة العربية للمستوى املبتدئ (1
                                                             

 ( 2016مارس  15كياهي احلاج أمحد غزايل سامل ، املقابلة )ابميكاسان ،    121
 (2016مارس  16معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية، الواثئق ) ابميكاسان ،  122



 
 

 
 

 احملادثة العربية للمستوى املتوسط (2

 احملادثة العربية للمستوى املتقدم (3

 اللغة العربيىة ابملدخل اإلتصايل (4

 البالغة العربية (5

 دروس اللغة العربية على املذهب اجلمعيالعربية للمبتدئني ،  (6

مبثابة طقوس لطلب  Sandur دراسة التقاليد .جدالية اإلسالم والثقافات احمللية (7
 (Nuansa ،2008املطر يف مادورا )جملة 

)دراسات يف طقوس  Dhammong مفاوضة" مع اإلله من خالل طقوس (8
Dhammong  لطلب املطر يف مادورا Karsa) 2008سالمية، اإل جملة الدراسات 

   Jumiangبساحل  Rokat Tase و Rokat Bhumih تسليع الدين )حتية  (9

Pamekasan )) جورانلKarsa 2008، ديسمرب( 

ترمجة احلداثة )التكيف واملقاومة كياهي ضد اهليمنة احلداثة يف معهد  (10
 )2010، يونيو Nuansa)جورانل  ) ابنيو أنيار ابميكاسان–احلميدى 

 2010، ديسمرب Nuansa  املساجد القدمية يف مادورا )جورانل  (11

والكوفية يف مصطلحات النحوية يف ألفية ابن  البصرية مسامهات املدرسة  (12
 ( 2014مالك )ديسمرب 

 ( 2014ديسمرب  ،Okaraاإلعجاز البالغي يف سورة الفاحتة )جملة    (13

 العمل احلقيقي .ب
ليت  يف شكل املؤسسات ونقصد ابلعمل احلقيقي هنا هو األعمال ا 

 اليت أنشأ وبدأ إبجيادها كياهي احلاج أمحد غزايل  سامل، وهي على النحو التايل؛
 ابات –ركز لرتقية اللغة العربية يف معهد "منبع العلوم اإلسالمي" ابات امل (1

 .ابميكاسان مادورا



 
 

 
 

 "دار العلوم اإلسالمي" ابنيو أنيار ركز لرتقية اللغة العربية يف معهدامل  (2
 مادورا. ابمكاسان

"احلميدي اإلسالمي" ابنيو أنيار  ركز لرتقية اللغة العربية يف معهدامل (3
 مادورا. ابمكاسان

 عهد "دار اللغة والدراسات اإلسالمية" أكور ابلنجائن ابميكاسان مادورا.  امل  (4

والعجيب من هذه املؤسسات اليت أنشأها وبدأ ابلقيام هبا كياهي احلاج  
سامل هو أهنا املؤسسة املتخصصة يف تنمية فن واحد وهو تعليم اللغة أمحد غزايل 

العربية، اليت سبق مل تكن موجودة يف مادور. وكذلك أن ترقية اللغة العربية، 
ابعتبارها لغة التواصل سابقا مل تكن موجودة، والذي يتطور يف املعاهد اإلسالمية 

تدرس لغرض الفهم عن حمتوى حينئذاك هو اللغة العربية الكالسيكية فقط اليت 
الذي حيتوي على املواد الدينية مثل الفقه،  )كتب الرتاث( الكتاب الكالسيكي

 والتوحيد،  واألخالق، واألحاديث، وغريها.

 مهنة  كياهي احلاج أمحد غزايل سامل ودوره يف اجملتمع.
كما هو موضح أعاله أن بعد رجوع أمحد غزايل إىل إندونيسيا من 

ابات ويف  -" ابات اإلسالمي املدينة املنورة يدرس فورا يف معهد "منبع العلوم الدراسة يف
 " ابنيو أنيار ابميكاسان. ويف السنوات التالية أسساإلسالمي معهد "دار العلوم

معهدا من قبل نفسه ويسمى مبعهد "دار اللغة والدراسات اإلسالمية" وهو كخادم 
ه العديد من املعاهد األخرى يف مادورا وجبانب ذلك، طلب من .هذا املعهد األول

ليعلم اللغة العربية املكثفة فيها، مبا يف ذلك مثل معهد "مسرب بنجور اإلسالمي" 
ابكونج ابميكاسان، ومعهد "متسرة اهلدى اإلسالمي" ابمنبان ابميكاسان ، ومعهد 

 –ؤ احلديث "األمني اإلسالمي" ابرندوان مسنب ، ومعهد "النقاية اإلسالمية" غول
غولؤ مسنب وغريها من املعاهد اإلسالمية يف مادورا. هذا نشاط التدريس يقوم به  



 
 

 
 

جبد واستقامة وال يبايل كم من األجرة سوف حيصل  سامل أمحد غزايلكياهي احلاج 
 .123هبا، ألنه يرى أن العلم أمانة من هللا اليت جيب تبليغها ملن يريد أن يتعلم

تطوير اللغة العربية وتعليمها طلب منه أن ل من اجل شهرته يف املثابرة وجده
وسبق له كرئيس  (STAINيكون حماضرا يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابميكاسان )

يف قسم تعليم اللغة العربية. وسئل كذلك ليكون  KAPRODI)برانمج الدراسة) 
ي حماضرا يف كثري من اجلامعات اإلسالمية يف مادورا، مثل املعهد العايل اإلسالم

غولؤ مسنب، واملعهد العايل للدراسة اإلسالمية  –غولؤ ( INSTIKA)  "النقاية"
 (STAI)  سومنب ، واملعهد العايل اإلسالمي "اخلريات" ابرندوان (IDEA) "األمني"

 .124ابميكاسان

أما ابلنسبة لدوره يف اجملتمع ابإلضافة يف خدمة أولئك الذين يزورون مباشرة 
احلاجات، وهو كذلك يعقد اجلمعيات والتعليمات الدينية اىل بيته مبجموعة من 

اإلسالمية املكثفة.  انه عقد ذلك من أجل توفري التنوير الديين لدى اجملتمع العام 
 : :وينقسم هذا الربانمج الرائع أيضا إىل ثالثة، وهي ،الذين يف أمس احلاجة إليه

 .لة السبتاجلمعيات التعليمية الدينية اإلسالمية للكبار كل لي   (1

اجلمعيات التعليمية الدينية اإلسالمية خاصة للشباب اليت تعقد ابنتظام كل ليلة  (2
 األحد.

  .اجلمعيات التعليمية الدينية اإلسالمية للشباب والكبار معا كل ليلة االثنني (3

 ىبعض القر وابإلضافة إىل ذلك، انه كثري ما يدعى أبن يكون خاطبا يف 
 .125األخرى
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 نيةا: كياهي احلاج أمحد غزايل سامل يف ابرانمج افتتاح الدورة املكثفة الرمض 1صورة 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 : التصوير مع كياهي احلاج أمحد غزايل سامل بعد املقابلة، وهو أثناء تعليمه  2صورة 

 .يف أحد اجلامعة مبادورا

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مقابلة مع كياهي احلاج أمحد غزايل سامل يف معهد دار اللغة والدراسات  3صورة 
 اإلسالمية

 

 

 

 

 

 

  

 

 

: بعض النشاطات التعليمية للغة العربيىة يف معهد دار اللغة والدراسات  4 صورة
 اإلسالمية



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف معهد دار اللغة  "جبولةاملسمى " بعض النشاطات التعليمية للغة العربيىة:  5صورة 
 والدراسات اإلسالمية

 

 

 

 

 

 

 

يف معهد دار اللغة  "جبولةاملسمى " بعض النشاطات التعليمية للغة العربيىة: 6صورة 
 والدراسات اإلسالمية



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 السرية الذاتيىة
 –غولؤ بقرية ابكيونج  1982مايوا  4ولد حممد أنوار يف 

غولؤ مسنب مادورا. وهو اإلبن األول من حممد مجاعي 
 املغفور له وسيت حسىن.

"تربية الصبيان" اإلبتدائية  خترج من املدرسة
م  1997غولؤ مسنب يف سنة  –ابكيونج غولؤاإلسالمية 

. 
مث يالحق دراسته يف املدرسة "عني الفالح" املتوسطة اإلسالمية يف نفس القرية 

م. مث يالحق إىل املستوى الثانوي يف املدرسة "احلميدي" الثانوية  2000وخترج يف سنة 
  .م 2016وخترج يف سنة  اإلسالمية ابنيوا أنيار ابميكاسان مادورا

مث مباشرة يالحق دراسته اىل املستوى اجلامعي وهي يف اجلامعة اإلسالمية 
تعليم اللغة العربية. ( ابميكاسان، وأخذ ختصصه يف كلية الرتبية قسم STAINاحلكومية )

ويف مدة التعلم يف هذه اجلامعة يشارك يف مجعية الطلبة أن ال جامعية وهي مجعية الطلبة 
 م. 2009حىت  2008( وأصبح رئيسا يف سنة HMIاإلسالمية )

م، صار مدرسا يف  2010وبعد اإلنتهاء من التعلم يف املستوى اجلامعي يف سنة 
اإلسالمية، واملدرسة "عني الفالح" الثانوية اإلسالمية يف املدرسة "عني الفالح" املتوسطة 

 وكذلك يف بعض املدارس اإلسالمية األخرى. غولؤ مسنب –ابكيونج غولؤ قرية 
يالحق دراسته اىل كلية الدراسات العليا وهي يف اجلامعة  2014مث يف سنة 

رتبية قسم تعليم اللغة موالان مالك إبراهيم اإلسالميىة احلكومية مباالنج وتركز يف كلية ال
 .2016العربية وخترج منها يف سنة 

 

 


