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 اإلهداء

 
 

 أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل:

 "أبيك فطني"و أبي الكريم   "ستي مفلحة"أمي الكريمة 

يرجى رضامها، وعسى اهلل أن يرمحهما كما ربياين صغريا وحفظهما اهلل وأبقامها يف سالمة 

 الدين والدنيا واآلخرة

 "إيماس ميسرة"المحبوبة أختي 

 

  



 
 

 ج 
 

 كلمةالشكر والتقدير

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

و الكرمي، سيدنا وموالنا احلمد هلل رب العرش العظيم، والصالة والسالم على رسول

زلمد رؤوف رحيم، وعلى الو وأصحابو الذين بذلوا أنفوسهم وأمواذلم خالصا لوجو 

 الكرمي.

محدا وشكرا هلل القادر ادلنان، بعون اهلل تعاىل وتوفيقو فقد متت كتابة ىذا البحث 

عليم اجلامعي حتت ادلوضوع " آراء األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستري عن ت

اللغة العربية بإندونيسيا ". لتكميل بعض الشروط لنيل درجة البكلوريوس )سرجانا( يف 

جبامعة موالنا مالك إبراىيم  علوم الرتبية و التعليمقسم تعليم اللغة العربية لكلية 

، ويسرين أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري إىل من قد اإلسالمية احلكومية ماالنق

 ىذا البحث، وىم:ساعدين على كتابة 

براىيم اإلسالمية مدير جامعة موالنا مالك إ ،فضيلة األستاذ الدكتور موجيا رىرجو .0

 .احلكومية ماالنق

 .رتبية و التعليمعلوم الالدكتور نور علي ادلاجستري، عميد كلية  فضيلة .1

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربية. مملوءة احلسنة ادلاجستري،فضيلة الدكتورة  .2



 
 

 د 
 

مشرف ىذا البحث اجلامعي الذي  ،الدكتور احلاج مفتاح اذلدى ادلاجستري فضيلة .3

 أرشدين ووجهين يف كل مراحل إعداد ىذا البحث.

فضيلة األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستري و الدكتور شهداء ادلاجستري   .4

 كمصدر البيانات يف ىذا البحث اجلامعي.

جامعة موالنا الرتبية والتعليم بية كلية علوم يف قسم تعليم اللغة العر مجيع األساتذة  .5

 .براىيم اإلسالمية احلكومية ماالنقمالك إ

، على تشجيعاهتم ودعائهم 1100أصدقائي يف قسم تعليم اللغة اللغة العربية  .6

 .خاصة إىل أّم أمّية و رفيعة األندافية اليت ساعدين يف تكميل ىذا البحث اجلامعي

هتم إال الدعاء عسى اهلل أن جيزيهم أحسن اجلزاء تطيع اجلزاء على مساعدسال أ

 ويزيدىم ادلن والفضل, آمني يا رب العادلني.

 1104يونيو  3ماالنق، 
 الباحثة

 

 إيكا رمحوايت
00041112 
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 الدكتور احلاج مفتاح اذلدى ادلاجستري:         ادلشرف

 التوقيع الوصف التاريخ الرقم
  ادلوضوع 1104 ماريس 14 0
  ادلوضوع 1104ماريس  16 1
  الباب األول والثاين 1104 أبريل 6 2
  الباب الثالث 1104 أبريل 06 3
  الرابعالباب  1104 مايو 03 4
  الباب الرابع 1104 مايو 16 5
  الباب اخلامس 1104 يونيو 0 6
  اإلصالح واإلمضاء 1104 يونيو 3 7
 

 عميد كلية علوم الرتبية و التعليم
 
 

 الدكتور نور علي ادلاجستري
085413120887120111رقم التوظيف:  

 



 

 و 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنقجامعة موالنا مالك إب
 والتعليمعلوم التربية كلية 

 قسم تعليم
 تقرير المشرف

 إن ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو:
 إيكا رمحوايت:         االسم
 00041112:   التسجيل رقم
آراء األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستري عن تعليم اللغة العربية :  البحث عنوان

 بإندونيسيا
 

التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على  قد نظرنا وأدخلنا فيو بعض
الشكل ادلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا 

(S-1)  1103لكلية علوم الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية للعام الدراسي-
1104. 

 
 

 
  

 1104 يونيو 3, ماالنق
 ادلشرف
 
 
 اذلدى ادلاجستريالدكتور احلاج مفتاح 

 086201111111120111رقم التوظيف: 



 

 ز 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنقجامعة موالنا مالك إب
 علوم التربية والتعليمكلية 

 قسم تعليم اللغة العربية
 مذكرة دائرة المشرف

 
 1104يونيو  3ماالنق،    كا رمحوايتإي: حبث جامعي  احلال
 )ثالثة(  2:  التعلق
 

 إىل احملرتم
 ماالنق. احلكومّية اإلسالمّية إبراىيم مالك موالنا عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة

 :ةالباحث وتقدم الذي اجلامعي البحث ىذا إن وبعد، اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد
 إيكا رمحوايت:         االسم
 00041112: التسجيل   رقم
 آراء األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستري عن تعليم اللغة العربية  بإندونيسيا: البحث  عنوان

لكلية علوم ( S-1)قد استوىف شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا 
 .     1104-1103الرتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية للعام الدراسي 

 والسال م عليكم ورمحة اهلل و بركاتو
 

 ادلشرف
 
 

 الدكتور احلاج مفتاح اذلدى ادلاجستري
 086201111111120111رقم التوظيف : 

 
  



 

 ح 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 اإلسالمية الحكومية بماالنقراهيم جامعة موالنا مالك إب
 علوم التربية والتعليمكلية 

 قسم تعليم اللغة العربية
 لجنة المناقشةتقرير 

 لقد متت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذي كتبتو الباحثة:
 إيكا رمحوايت:         االسم
 00041112:   التسجيل رقم
ادلاجستري عن تعليم اللغة العربية  آراء األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات :  البحث عنوان

 بإندونيسيا
وقّررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية 

 لكلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنق.
 

 رللس ادلناقشة:
 (  ) الدكتور احلاج زلمد عبد احلميد ادلاجستري .0
 (  ) الدكتور دانيال حلمي ادلاجستري .1
 (  ) الدكتور احلاج مفتاح اذلدى ادلاجستري .2

 
 1104 يوليو 0تقريرا مباالنق، 

 عميد كلية علوم الرتبية و التعليم
 
 

 ادلاجستري دكتور نور عليال
 085413120887120111رقم التوظيف:



 

 ط 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 اإلسالمية الحكومية بماالنقراهيم جامعة موالنا مالك إب
 علوم التربية والتعليمكلية 

 قسم تعليم اللغة العربية
 عميد كلية علوم التربية والتعليمتقرير 

 
قد استملت جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق البحث 

 اجلامعي الذي قدمتو الطالبة:
 إيكا رمحوايت:         االسم
 00041112:   التسجيل رقم
آراء األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستري عن تعليم اللغة العربية :  البحث عنوان

 بإندونيسيا
 

كلية جانا يف قسم تعليم اللغة العربية  المتام دراستها وللحصول على درجة سر 
للسنة  اإلسالمية احلكومية ماالنق علوم الرتبية و التعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم

 .1103/1104الدراسية 
 

 1104 يونيو 3تقريرا مباالنق، 
 عميد كلية علوم الرتبية و التعليم

 
 

 ادلاجستري دكتور نور عليال
085413120887120111رقم التوظيف:  



 

 ي 
 

 
 وزارة الشؤون الدينية

 راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنقجامعة موالنا مالك إب
 علوم التربية والتعليمكلية 
 تعليم اللغة العربية قسم

 رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةقرير ت
 

قد استملت جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق البحث  
 اجلامعي الذي قدمتو الطالبة:

 إيكا رمحوايت:         االسم
 00041112:   التسجيل رقم
ىدايات ادلاجستري عن تعليم اللغة العربية آراء األستاذ الدكتور احلاج د. :  البحث عنوان

 بإندونيسيا
المتام دراستها وللحصول على درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية كلية  

علوم الرتبية و التعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق للسنة 
 .1103/1104الدراسية 

 1104 يونيو 3تقريرا مباالنق، 
 يسة قسم تعليم اللغة العربيةرئ

 
 

 دكتورة مملوءة احلسنةادلاجستريال
  086301141111121110رقم التوظيف:



 

 ك 
 

 وزارة الشؤون الدينية
 راهيم اإلسالمية الحكومية بماالنقجامعة موالنا مالك إب
 علوم التربية والتعليمكلية 

 قسم تعليم اللغة العربية
 

 اقرار الباحثة
 وبيانايت كاآليت :أن ادلوقع أدناه  
 إيكا رمحوايت:         االسم
 00041112: التسجيل   رقم
 آراء األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستري عن تعليم اللغة العربية بإندونيسيا: البحث  عنوان
أقّر بأن ىذا البحث الذي حضرتو لتوفري شرط من شروط النجاح للحصول على درجة  
يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية العلوم الرتبية والتعليم يف جامعة موالنا مالك إبراىيم  (S1)سرجانا 

"آراء األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستري عن حتت ادلوضوع  ق،اإلسالمية احلكومية ماالن
 تأليف اآلخر.من إبداع غريي و  ابنفسي وما زورهت اوكتبته احضرهت تعليم اللغة العربية بإندونيسيا"

بني أنو فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية ت و وإذا ادعى أحد استقباال أنو من تأليفو 
جلنة ادلناقشة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية  على ادلشرف أو على على ذلك ولن تكون ادلسؤولية

 .قىيم ماالنالعلوم الرتبية والتعليم جبامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك إبر 
 1104يونيو  3ماالنق، 

 توقيع صاحبة اإلقرار
 
 

 إيكا رمحوايت
00041112



 
 

 ل
 

 مستخلص البحث
البحث  األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات عن تعليم اللغة العربية بإندونيسيا. آراء. 1104رمحوايت، إيكا. 

اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية. كلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 
 مباالنق. ادلشرف: الدكتور احلاج مفتاح اذلدى ادلاجستري. احلكومية

 األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات، تعليم اللغة العربية. آراء:  الكلمات المفتاحية 
العربيدة الدذي يهدتّم بتعلديم اللغدة العربيدة  أحدد مدن اخلبدري  الدكتور احلاج د. ىددايات ادلاجسدترياألستاذ 

 نظددر إىل عنددد األسددتاذ ىدددايات التعصدد  العلمددي يف علددم اللغددة والبالغددة القرآنيددة. للتالميددذ يف إندونيسدديا.
 اج د. ىددايات ادلاجسدتري نداج احلد العربيدة. األسدتاذ الددكتور عدن اللغدة عميقة معرفة الشعصية، لديو النزاىة

ذلك، اعطى األستاذ الدكتور احلداج د. ىددايات ادلاجسدتري مسدامهة كبدرية لتعلديم  سوىيف رلال اللغة العربية. 
 اللعة العربية يف إندونيسيا من خالل كتبو و من ندوات مبوضوع اللغة العربية.

، عدددن أىدددداف ىددددايات ادلاجسددتريلددددكتور احلددداج د. األسددتاذ ا آراء لوصدددف ،البحدددث ىدددذا أىدددا ف
 ومواد، وعملية، وتقومي تعليم اللغة العربية؛ عناصرىا ومهاراهتا.

أما منهج ىذا البحدث باسدتعدام مددخل الكيفدي بطريقدة الوصدفي. أّمدا ندوع البحدث الدذي تسدتعدم  
 مجع البيانات يف ىذا البحث ىي ادلقابلة والوثائقية.  أسلوب. الشعصيةالباحثة ىي دراسة 

أىداف تعليم اللغة العربية يف عناصرىا عند آراء األستاذ الدكتور ( 0نتائج من ىذا البحث فهي )و 
احلاج د. ىدايات ادلاجستري، إلتقان الكفاءة اللغوية اليت تتعلق بالنظام الصوتية، والقواعد النحوية 

وية، مّث جيعل التالميذ أن والصرفية، والعبارات االصطالحية. أّما يف مهاراهتا إلتقان أربع مهارات اللغ
مواد تعليم اللغة العربية؛ عناصرىا ومهاراهتا عند آراء األستاذ الدكتور ( 1) يستطيع الستعدامها يف احلياة.

احلاج د. ىدايات ادلاجستري، أّن ادلادة اليت تقّدم يف عملية التعليم ىي ادلادة االتصالية ومناسبة بالبيئة 
وضوع دلادة التعليم ىي ادلوضوع البسيطة عن احلياة اليومية أو األحوال اليت حدثت احمليطة التالميذ، حّّت ادل

( عملية تعليم اللغة العربية؛ عناصرىا ومهارهتا عند آراء األستاذ الدكتور 2) أو وجدت يف بيئة التالميذ. 
دخل ادلستعدم يف احلاج د. ىدايات ادلاجستري تتعّلق بثالثة أشياء فهي ادلدخل، والطريقة، والوسيلة. م

العناصر وادلهارات اللغوية ىو مدخل االتصايل. و طريقة ادلستعدمة ىي التوفيق بني نظرية الوحدة و نظرية 
( تقومي تعليم اللغة العربية عند 3الفروع. أّما استعدام وسائل التعليم يؤسس على احتياجات التالميذ. )

، أّن اماذج االختبار يف العناصر اللغوية باستعدام آراء األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستري
االختبارات ادلوضوعية وادلقالية. ونقطة تركيزىا التقان الرتكيب يف تدريبها. أّما اماذج االختبار يف ادلهارات 
اللغوية باستعدام االختبارات ادلوضوعية، وادلقالية والشفوية. ونقطة تركيزىا يف استعدام اللغة لفهم 

   ع، والتواصل، وفهم نصوص العريب و التقان الرتكيب.ادلسمو 



 
 

 
 

ABSTRAK 

 

Rachmawati, Eka. 2015. Pandangan Prof. Dr. H. D. Hidayat, MA Tentang 

Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 
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Kata kunci: Pandangan Prof. Dr. H. D. Hidayat, Pembelajaran Bahasa Arab.  

 

Prof. Dr. H. D. Hidayat, MA merupakan salah satu tokoh yang 

memperhatikan pembelajaran bahasa Arab di Indonesia. Prof. Dr. H. D. Hidayat, 

memiliki spesialisasi dalam bidang linguistik dan Balaghah Qur’aniy. Melihat 

dari segi integritas tokoh beliau memiliki pengetahuan yang mendalam tentang 

bahasa Arab. Prof. Dr. H. D. Hidayat, MA merupakan tokoh yang berhasil dalam 

dalam bidang bahasa Arab. Selain itu, Prof. Dr. H. D. Hidayat, MA juga 

memberikan kontribusi yang besar untuk pembelajaran bahasa Arab di Indonesia 

melalui buku-buku beliau dan seminar-seminar bertemakan bahasa Arab. 

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mendeskripsikan pandangan Prof. 

Dr. H. D. Hidayat, MA tentang tujuan, materi, proses serta evaluasi pembelajaran 

bahasa Arab; unsur dan keterampilan bahasa. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 

metode deskriptif, dan menggunakan jenis penelitian studi tokoh. Dalam 

mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.  

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Tujuan pembelajaran bahasa Arab 

dalam unsur bahasa menurut pandangan Prof. Dr. H. D. Hidayat, MA adalah 

untuk menguasai kompetensi bahasa yang berkaitan dengan sistem bunyi, nahwu 

shorof dan perumpamaan atau istilah-istilah. Sedangkan dalam keterampilan 

bahasa adalah untuk menguasai empat keterampilan berbahasa, serta menjadikan 

siswa mampu menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupannya. (2) Materi 

pembelajaran Arab; unsur dan keterampilannya menurut pandangan Prof. Dr. H. 

D. Hidayat, MA, bahwa materi yang disajikan dalam proses pembelajaran adalah 

materi yang komunikatif dan sesuai dengan lingkungan sekitar siswa, sehingga 

tema-tema pelajarannya adalah tema-tema sederhana tentang kehidupan sehari-

hari atau hal-hal yang terjadi di lingkungan siswa. (3) Proses pembelajaran bahasa 

Arab; unsur dan keterampilannya menurut pandangan Prof. Dr. H. D. Hidayat, 

MA berkaitan dengan tiga hal. Pendekatan yang digunakan dalam unsur dan 

keterampilan bahasa adalah pendekatan komunikatif. Dan metode yang digunakan 

adalah adalah perpaduan nadzariatul wihdah dan furu’. Sedangkan penggunaan 

media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. (4) Evaluasi pembelajaran 

bahasa Arab menurut pandangan Prof. Dr. H. D. Hidayat, MA, bahwasanya model 

tes dalam unsur bahasa dengan menggunakan tes objektif dan essay. Dan titik 

fokusnya untuk penguasaan tata bahasa. Sedangkan model tes dalam keterampilan 

bahasa dengan menggunakan tes objektif, essay dan lisan. Dan titik fokusnya 

adalah dalam penggunaan bahasa untuk pemahaman tentang apa yang didengar, 

berkomunikasi, pemahaman teks-teks Arab dan penguasaan tata bahasa. 
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Prof. Dr. H.D. Hidayat, MA is one of the figures who pay attention to 

learning Arabic in Indonesia. Prof. Dr. H.D. Hidayat, has specialized in the field 

of linguistics and Balaghah Qur'aniy. Look at terms of integrity of character, he 

has a deep knowledge of the Arabic language. Prof. Dr. H.D. Hidayat, MA is a 

successful figure in Arabic language. Beside that, Prof. Dr. H.D. Hidayat, MA 

also give a major contribution to Arabic learning in Indonesia through his books 

and seminars themed Arabic. 

The purpose of this research is to describe the perspective of Prof. Dr. 

H.D. Hidayat, MA about the purpose, materials, process and evaluation of Arabic 

learning; elements and skills of language. 

This research uses a qualitative approach with descriptive methods, and 

use this type of study research figure. In collecting of data, researchers using 

interviews and documentation. 

This research result shows: (1) Purpose of Arabic learning in the elements 

of language in the view of Prof. Dr. H.D. Hidayat, MA is to mastered language 

competence relating to the sound, nahwu shorof and parables or terms. While in 

skills of language is to master the four language skills, and make students able to 

use the language in their life. (2) Materials of Arabic learning; elements and skills 

of language in the view of Prof. Dr. H.D. Hidayat, MA,  the presented material in 

the learning processing is the communicative materials and suitable with the 

environment around of students, so the themes of the lesson is simple themes 

about daily life or things that happen in the environment of students. (3) Process 

of Arabic learning; elements and skills of language in the view of Prof. Dr. H.D. 

Hidayat, MA is related to the three things. The approach used in the elements and 

skills of language is communicative approach. And the used method is 

combination between nadzariatul wihdah dan furu’. While the use of learning 

media according with student needs.    (4) Evaluation of Arabic learning in the 

view of Prof. Dr. H.D. Hidayat, MA, a model test in elements of language by 

using objective tests and essays. And a focus point for the mastery of grammar. 

While the model test in skills of language by using objective test, essay and verbal 

test. And the focus point in the use of language to an understanding of what is 

heard, communicating, understanding Arabic texts and mastery of grammar. 
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 الفصل األول

 مقدمة

 ثخلفية البح . أ

سباهبا، كانت أادلسلمون يتعلمون اللغة العربية يف بداية نشأهتا هبدف ديين. من 

ال بد أن اللغة العربية للعبادة، مثل الصالة والدعاء وغًن ذلك من األعمال اليت 

القرآن واحلديث كمصدر عقيدة اإلسالم تكتب باللغة  1ادلسلمون. يستخدمها فيها

معلوماهتا النظرية اإلسالمية، ألّن كثًن  العربية. حيتاج ادلسلمون إىل اللغة العربية لينتشر

 يف كتب عربية.

م اللغة العربية متغًّنا. باإلضافة إىل تعلّ عند مرور الزمان، فهدف اإلنسان ل

ن تعليم اللغة العربية، اذلدف اإلتصايل خر مآدراسة اإلسالمية، ىناك ىدف ال

قد انتشر أىداف تعليم اللغة العربية  2ي مثال.احلاجواذلدف الدبلوماسي واذلدف 

 يف بيئتهم. اجون إىل اللغة العربية ليتفاعلواسريعا، ألّن الناس حيت

كان يف ادلاضي قد حبث الناس عن اللغة العربية وىدفها بصورة عاّمة يف العامل، 

عرف كيف انتشار تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا. ويف عادلنا يفينبغى للناس أن 

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

UIN-Maliki Press, 2010), hal. 7-8. 
2
 .6، ص. نفس ادلرجع  
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اللغة العربية صعبة، أما اللغة اإلندونيسية سهلة. اعتمادا على  احلاضر، نظر اجملتمع أنّ 

ربية أصعب من اللغة اإلندونيسية، ألهنم ال يستخدمون اللغة أهنم يفكرون اللغة الع

العربية يف حياهتم اليومية. مع أن كّل اللغة لديها درجة الصعوبة والسهولة سلتلفة. ليس 

 الناس أن حياوذلا. ارادىناك "صعبة" إذا 

،فهي مهارة  التالميذ جيب أن يتقنهايف تعليم اللغة العربية، ىناك ادلهارات اليت 

الستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. و من ناحية أخرى، ينبغي ا

 استطعب. إذا يإلتقان العناصر الثالثة من اللغة، األصوات وادلفردات والرتاك للتالميذ

أن يتقن كّل من مهارات وعناصر اللغة، فهم يستطيع أيضا أن يتكّلم بالّلغة  التالميذ

. لتحقيق ىذا للتالميذىو اذلدف احلقيقي من تعليم اللغة العربية  العربية جّيدا. و ىذا

اذلدف، ىناك األمور اليت يهتّمون هبا ادلعّلمون من أجل حتقيق ىدف التعليم. العملية 

 يستخدمالتعليمية، فيها ادلدخل وادلنهج وادلاّدة واإلسرتاتيجية والوسيلة والطريقة اليت 

 تقد م ادلاّدة بشكل كامل. كّلهم ستساعد ادلعّلم يف م لدفع حتقيق ىدف التعليمادلعلّ 

 .التعليم حسنا و جذاباعل عملّية اللغة العربية وجي

تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا. مثل األستاذ بقد اىتّم العلماء و أعيان التعليم 

 الدكتور عمر محالك و الدكتور ملياسا و نانا سجانا و األستاذ الدكتور أزىر ارشد و

لك تركيز سلتلف عن األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن وغًنىا. كّلهم مي
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العملّية التعليمّية يف إندونيسيا. األستاذ الدكتور عمر محالك و الدكتور ملياسا مثال، 

 م التعليم، و ليم. أّما نانا سجانا يف رلال تقو يعطي اىتماما كبًنا يف رلال منهج التع

األستاذ لدكتور أزىر ارشد على وسائل التعليم وطريقة التعليم، أّما رّكز األستاذ ا

 تعليم اللغة العربية عاّمة.بيهتّم  الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن

تدريس اللغة العربية مل ينجح جناحا باىرا كما قرره كثًن من  ويف الواقع أنّ 

ًنة، فمن ادلشكالت مايتعلق الباحثٌن، فإنو كما ذكره مثىن ما زال تقابلو مشكالت كث

بادلتعلم وادلعلم وادلنهج. وقد حدد أبكر مشكلتٌن تتعقان بطالب اللغة العربية يف 

اجلامعات اإلندونيسية، مها تباين مستويات ادلقبولٌن بالسنة األوىل يف أقسام اللغة 

 3العربية والصعوبات الناجتة عن اخللفية اللغوية.

العربية الذي يهتّم  من اخلبًن أحد  ايات ادلاجستًناألستاذ الدكتور احلاج د. ىد

ألّن األستاذ ىدايات من ادلعهد، فيؤثر إىل يف إندونيسيا.  للتالميذتعليم اللغة العربية ب

شخصيتو كنفوس التسوف قوي جدا، السيما يتعّلم األستاذ ىدايات يف سودان. 

األستاذ ىدايات التخصص عند  اجملتمع يف سودان لديهم النفوس التسوفية قويا أيضا.

 4العلمي يف علم اللغة والبالغة القرآنية.

                                                           
 (، ص.UIN-Maliki Press ،2212، )مالنق : تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقو على مهارة الكتابةأوريل حبرالّدين،  3

15. 
4
 .2215أبريل  21مقابلة مع الدكتور احلاج شهداء ادلاجستًن يف التاريخ   
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األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن احد الرائد يف رلال تعليم اللغة 

جيب للمعّلم أن يطلع اللغة العربية بكتبو، من ادلعّلم يف مستوى اإلبتدائي حّّت العربية. 

لعربية يستخدم كتبو، وىو الكتاب "تعليم اللغة الثانوّيي، ألّن معظم ادلعّلم اللغة ا

 العربية" يف عملّية تعليم اللغة العربية.

 الشخصية، لدى األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن النزاىة نظر إىل

تعليم اللغة  علىالعربية. اللغة العربية يف ىذا احلال تتضمن  عن اللغة عميقة معرفة

 القائد العربية بشكل عاّم، وادلهارات والعناصر اللغوية فيها. من جانب القيادة، فهو

األستاذ . يشغل م اللغة العربيةتعلي يفالعلوم ومعرفتو عميقا و واسعا  أنّ  معادلتواضع 

اآلن كمدير ادلعهد لوىور سبيل السالم  الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن

 العربية اللغة جيعل كرتا. مدير ادلعهد ال جيعلو متكّّبا، ولكّنو يزال أنسيبوتات، جا 

الرئيسي. وىذا واضح من خلفية بين ادلعهد إىل مؤسسٌن ادلعهدسبيل السالم،  لرتكيز

األستاذ الدكتور . يشعر األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًنمنهم ىو  أحد

 الكفاءة القدرة و لديهم اإلسالمي الذين جمتخرّ أّن  احلاج د. ىدايات ادلاجستًن

 العربية قليل جّدا.  باللغة الدينية الكتب وفهم لقراءة

ناجحا يف رلالو، رلال اللغة  أيضا األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن

العبية. من شغل الكتابتو عن الطريقة التدريس اللغة العربية، و عن علم اللغة واللغة 
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األستاذ الدكتور  آراءأكثر الرتكيز العربية و كذالك عن اللغة العربية والقرآن الكر م. 

ادلدخل اإلتصايل، با يتعّلقتعليم اللغة العربية عاّمة يف  احلاج د. ىدايات ادلاجستًن

 مع التواصل يف العربية اللغة استخدام على أن يقدر التالميذ علجل كيفية مبعىن

أيضا إىل البيئة العربية. يف كتبو "تعليم اللغة العربية" أكثر  ومةمدع فطبعااآلخرين. 

 نشاطا الستخدام اللغة العربية للتواصل مع اآلخرين. التالميذالرتكيز جلعل 

اللعة  تعليم يفمسامهة كبًنة  األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًنيعطي 

لفاتو، مأ معروفا من خالل دلاجستًناألستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ا. كان العربية

تعليم اللغة العربية من خالل الندوات مبوضوع اللغة العربية. فهو أيضا يعطي أرائو عن 

رائو يف آعن  األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًنمن ىذه الندوات، قّدم 

تعليم اللغة العربية، حيث عن ادلنهح أو الطريقة أو الوسيلة يف تعليم اللغة العربية، 

لقرآن الكر م. الندوة عن التنظيم ابارتباط بٌن اللغة العربية مع  اليت تتعّلقحّّت الندوة 

األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلنهج الدراسية يف تعليم اللغة العربية مثال، كان 

أمهّية تنظيم  ادلنهج الدراسية يف  علىيعّّب ، و ادلواريد يف ىذه الندوة أحد ادلاجستًن

للطالب، " آفة" العربية اللغة تعليم اللغة العربية يف مستوى اجلامعة، ألّن أصبحت

 اخللفية التعليمية من ادلعهد. ليسوا الذين ألولئك بالنسبة خصوصا
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األستاذ الدكتور احلاج ىذه الندوة يبحث ندوة األخرى، كمواريد أيضا يف اليف 

 تكنولوجيا استخدام وكذلك والطرائق سرتاتيجياتد. ىدايات ادلاجستًن عن كيفية إ

الدينية. يف ندوتو بادلوضوع "تطوير الطريقة لتعليم  ادلدارس يف العربية اللغة تعليم يف

والفعالة يف الفصل، حّّت ، يقول عن كيفية استخدام الطريقة ادلناسبة "اللغة العربية

األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلطلوب. اىتّم  كما التعليم اذلدف حيّقق ميكن أن

 حتت ندوة خالل من ذلك للغة العربية والقرآن الكر م. ويتضحباأيضا  ادلاجستًن

 . وىناك ادلسامهة األخرى اليت يعطيو"الشامل الكر م القرآن وتفسًن فهم اللغة"  عنوان

 يف رلال تعليم اللغة العربية.

ىذا البحث مهّم للمعّلم يف ادلستقبل أو ادلعلّم اللغة العربية اآلن.  وال شّك أنّ 

ينبغي للمعّلم أن يعرف عن األشياء اليت تتعلق بتعليم اللغة العربية وعناصر فيها. 

حّت ترجو الباحثة بوسيلة ىذا البحث، يستطيع أن يساعد ادلعلمٌن اللغة العربية 

لديهم توجيو يف عملية التعليم اللغة العربية اإلبكارية و الفعالية وادلمتازة، لتحقيق 

 ىدف التعليم بشكل كامل.

األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات  آراءالباحثة عن ىذا ادلوضوع " أخذت

"، ألنو الشخص الذي يعطي مسامهة  بإندونيسيا عن تعليم اللغة العربية ادلاجستًن

كبًنة على نظرية و تطبيقية يف تعليم اللغة العربية. ومن ناحية أخرى، يكون كتبو  
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. يف تعليم اللغة العربية دلرحلة اإلبتدائي حّّت الثانوّييكادلراجع من ماّدة الدراسة 

طيعون أن بوجود ىذا البحث، ترجو الباحثة على ادلعلمٌن يف ادلستقبل أو اآلن، يست

 األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن آراءباستخدام يعّلموا اللغة العربية جذابا 

 عن التعليم اللغة العربية. 

 أسئلة البحث . ب

 :كما يلياعتمادا على خلفية البحث السابقة فتقتصر الباحثة أسئلة البحث  

تعليم اللغة  أىدافعن  األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن آراءكيف  .1

 ؟هتااعناصرىا ومهار  ؛العربية

مواد تعليم اللغة عن  األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن آراءكيف  .2

 ؟ومهاراهتاعناصرىا  ؛العربية

عن عملّية تعليم اللغة  األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن آراءكيف  .3

 ؟ومهاراهتاعناصرىا  ؛العربية

تعليم اللغة  تقو معن  األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن آراءكيف  .4

 ؟ومهاراهتاعناصرىا  ؛العربية
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  ج. أهداف البحث 

 بالنظر إىل أسئلة البحث اليت أبنتها الباحثة فيما سبق، فاألىداف اليت أرادت

 :يكما يل  الباحثة

تعليم اللغة  أىدافعن  األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن آراء لوصف .1

 .ومهاراهتاعناصرىا  ؛العربية

مواد تعليم اللغة عن  األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن آراءلوصف  .2

 .ومهاراهتاعناصرىا  ؛العربية

عن عملّية تعليم اللغة  األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن آراءلوصف  .3

 .ومهاراهتاعناصرىا  ؛العربية

تعليم اللغة  تقو معن  األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن آراءلوصف  .4

 .ومهاراهتاعناصرىا  ؛العربية

 د. أهمية البحث

إّن ىذا البحث لو الفوائد الكثًنة. فهذه الفوائد تعود إىل وجهتٌن، وجهة 

الطالب النظرية ووجهة التطبيقية. فاألوىل تعود إىل النظرية، لرتقية وتقّدم معارف 

عن  األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن أو اجملتمع والباحثة على موادلعلّ 

رائو يف العناصر وادلهارات اللغوية، آوكيف  ،بصورة عاّمة بإندونيسيا اللغة العربية تعليم
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من ناحية أخرى أن . كامال تعليم اللغة العربية علىذا البحث أن جيساعد تسحّّت 

  إثراء ادلصادر وادلراجع واإلقرتاحات يف تعليم اللغة العربية.يسهم البحث يف

 لثانية تعود إىل التطبيقية، وىي:فا

األستاذ الدكتور  آراءب تفهمعل الباحثة أن جي للباحثة، يرجى ىذا البحث العلمي . أ

وتطبيقو يف العناصر  بإندونيسيا عن تعليم اللغة العربية احلاج د. ىدايات ادلاجستًن

و ادلهارات اللغوية، مّث تستطيع أن تستخدمها الوسائل و الطرائق واإلسرتاتيجيات 

 .األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن آراءالتعليمية يف لغة العربية عند 

جيعل ادلعّلم أن يعرف عن تعليم اللغة العربية  للمعّلم، يرجى ىذا البحث العلمي . ب

وتطبيقو يف العناصر و  األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن آراءعند 

م فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية حّّت ادلهارات اللغوية، ويعطي اخلّبات إىل ادلعلّ 

محّاسة يف تعليم  التالميذميكن أن جيعل عملّية التعليم اجلّذابة و الفعالة اليت جتعل 

األستاذ الدكتور احلاج  آراءللغة العربية صعبة من خالل اللغة العربية و اليفّكر أّن ا

 لتسهيل تعليم اللغة العربية. د. ىدايات ادلاجستًن

أن يعطي الطالب سهولة يف تعليم اللغة العربية  ، يرجى ىذا البحثللطاّلب . ج

باستخدام وسائل و طريقة وإسرتاتيجية وغًنىا من عناصر التعليم اللغة العربية اليت 
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األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات  آراءعند  جذابةيم اللغة العربية ستجعل تعل

 .ادلاجستًن

أن يعطي ادلعلومات وادلدخالت لرتقية عملية  يرجى ىذا البحثمؤسسة الرتبية،  . د

مسامهة األفكار من جانب األخرى، يعطي ىذا البحث التعليم اللغة العربية فيها. 

األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات  آراءند ع اللغة العربية واإلعتبارات عن تعليم

 وتطبيقو يف العناصر و ادلهارات اللغوية.  ادلاجستًن

 حدود البحث . ه

األستاذ الدكتور احلاج د.  آراءب تتعلق يف موضوع البحث تقتصر الباحثة

 م يف تعليم اللغة العربية، مثّ  األىداف و ادلواد والعملّية والتقو ىدايات ادلاجستًن عن 

 يف العناصر وادلهارات اللغوية. هاتطبيقكيف 

 . الدراسات السابقةو

. أما الدراسة أمحد زبيدي يف ادلوضوع " كياىي احلاج اإلمام زركشي كونتور 1

)إندونيسيا( جهوده يف تعليم اللغة العربية )دراسة عن طريقة تدريس مهاريت 

اجستًن، برنامج م، رسالة ادل 2228-2227الكالم والكتابة("، باالعام اجلامعي 

الدراسات العليا باجلامعة اإلسالمية احلكومية مالنق. ويهدف ىذا البحث 

إلجابة أو دلعرفة فكرة اإلمام زركشي عن طريقة تدريس مهارة الكالم والتكابة 
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ودور فكرة اإلمام زركشي يف إجناح تدريس اللغة العربية يف معهد دار السالم  

أّن اإلمام زركشي أحد الرجال البارزين الناجح كونتور فونوروكو. يذكر الباحثون 

يف تدريس اللغة العربية مبعهده دار السالم كونتور فونوروكو بأنواع من الطرق، 

سوى طريقة النحو والرتمجة، ألن ال يقتنع هبذه الطريقة. بل ذلذه ادلهمة كتب  

 كتابٌن )دروس اللغة العربية والتمرينات يف اللغة العربية(.

بٌن دراسة أمحد زبيدي ودراسة الباحثة فهو يف ادلوضوع. ادلوضوع من  أما الفرق

دراسة أمحد زبيدي ىو كياىي احلاج اإلمام زركشي كونتور )إندونيسيا( جهوده 

يف تعليم اللغة العربية )دراسة عن طريقة تدريس مهاريت الكالم والكتابة(. ولكن 

ر احلاج د. ىدايات ادلاجستًن ادلوضوع من دراسة الباحثة ىي آراء األستاذ الدكتو 

عن تعليم اللغة العربية. يف ىذه الدراسة، تبحث الباحثة عن نظريات تعليم اللغة 

العربية بآراء األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن و تطبيق عناصر التعليم 

اللغة العربية يف العناصر و ادلهارات اللغوية . ويهدف ىذا البحث لوصف آراء 

عن األىداف، وادلواد، والعملّية،  ستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًناأل

 والتقو م لتعليم اللغة العربية يف العناصر وادلهارات اللغوية.

أما الدراسة الدكتورندوس احلاج إمام مسلمٌن ادلاجستًن يف ادلوضوع " جهود  .2

العربية يف معهد نور الشيخ احلاج امحد مصدوقي زلفوظ يف تعليم القواعد اللغوية 



12 
 

 
 

م، البحث  2211اذلدى اإلسالمي السلفي الشافعي مباالنق"، باالعام اجلامعي 

اجلامعي. ويهدف ىذا البحث إىل معرفة عن استخدام طريقة التعليم قواعد اللغة 

العربية عند الشيخ امحد مصدوقي زلفوط يف معهد نور اذلدى اإلسالمي السلفي 

د الشيخ امحد مصدوقي زلفوظ يف تعليم القواعد الشافعي مبالنق وجناح جهو 

 اللغوية العربية يف معهد نور اذلدى اإلسالمي السلفي الشافعي مباالنق.

أما الفرق بٌن دراسة الدكتورندوس احلاج إمام مسلمٌن ادلاجستًن ودراسة الباحثة 

 فهو يف ادلوضوع. ادلوضوع من دراسة الدكتورندوس احلاج إمام مسلمٌن ادلاجستًن

ىي آراء الشيخ احلاج امحد مصدوقي زلفوظ يف تعليم القواعد اللغوية العربية يف 

معهد نور اذلدى اإلسالمي السلفي الشافعي مباالنج ، ولكن ادلوضوع من دراسة 

الباحثة ىي آراء األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن عن تعليم اللغة 

ة فقط، ولكن تبحث الباحثة عن تعليم العربية، ليست تبحث عن القواعد اللغوي

اللغة العربية بصورة عاّمة. ويهدف ىذا البحث لوصف آراء األستاذ الدكتور 

عن األىداف، وادلواد، والعملّية، والتقو م لتعليم اللغة  احلاج د. ىدايات ادلاجستًن

 العربية يف العناصر وادلهارات اللغوية.
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 . تحديد المصطالحات ز

 راءاآل 5سلتلفة. بتصوير يتعلق بو فيما أو شيء وصفعلى  شخصل: كيفية  آراء. 1

األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات  آراءالذي تقصد يف ىذه الدراسة ىو 

 عن تعليم اللغة العربية. ادلاجستًن

 حّّت  التالميذ. تعليم اللغة العربية : التعليم ىو جهدا واعيا من ادلعّلم ليساعد 2

التعليم يف ىذا البحث فطبعا  6موا وفقا إلحتياجات ومصاذلهم.علّ متكنهم أن تت

 علىعن تعليم اللغة العربية. تعليم اللغة العربية يف ىذا البحث تتضمن 

يف تعليم اللغة العربية، مّث كيف  تقو م التعليمال، و العملّية، و ادلواداألىداف، و 

اللغوية، فهي األصوات ادلهارات اللغوية. العناصر و  العناصريف  هاتطبيق

ب. أّما ادلهارات اليت تقصد ىنا ىي اربع مهارات يف تعليم يوادلفردات والرتاك

اللغة العربية، فهي مهارة االستماع و مهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 

 الكتابة.

                                                           
4
 A. Hidayat, Pemikiran Islam Tentang Teologi dan Filsafat, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 

15 
5
 Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto, Media Pembelajaran Manual dan Digital, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2011), hal. 5 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 تعليم اللغة العربيةالمبحث األّول: 

التعليم ىو زلاولة ادلعّلم يف إجياد العملية التعليمية دلادة معينة لتحقيق اذلدف         

التعليمية. ولذلك، تعليم اللغة األجنبية ىو التعليم الذي يؤدي بو ادلعلمُت بشكل كامل، 

اللغة  1يتعلمون اللغة األجنبية يستطيعون أن حيققون اذلدف التعليمية.حىت التبلميذ الذي 

  األجنبية اليت تقصد ىنا ىي اللغة العربية.

 لديها لغة مزدىر يف اجملتمع أّن تعليم اللغة العربية صعبة ومعقدة، مع أّن كل آراء

إّما من نفسها،  اللغة نظام خصائص يف على سلتلفة اعتمادا وسهولة صعوبة من مستوى

 2دالالهتا. أو اجلملة نظام علم األصوات )فونولوجيا( و علم الّصرف )مورفولوجيا( و بناء

فلذالك، ينبغي للمعّلم أن يهتّم بنفسية التبلميذ والقدرة ادلعرفية واإلختبلف الفردية 

هة علم النفس ومن وادلوقف التبلميذ والرغبة التبلميذ والدوافع التبلميذ وغَت ذلك من ج

 هة اخرى أيضا.ج

                                                           
4
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2011), hal. 34. 
2
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 

hal. 1. 
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هبضهم  مع تتفاعل اليت العناصر من تتكون اليت التعليم ىو النظام، دبعٌت األشياء 

 كانت العناصر التعليمية، منها:    3البعض وأنفسهم لتحقيق اذلدف التعليمية احملددة سابقا.

 أهداف التعليم اللغة العربية .1

الذباه األعمال التعليمية يف مناىج أو تعليم، يلعب أىدف التعليم دورا مهّما 

. صياغة أىداف ادلنهج يؤسس على الدراسية ادلناىج يف األخرى دلكوناتويلّون ا

أمرين. أوال، تنمية ادلطالب واالحتياجات وحالة اجملتمع. ثانيا، يؤسس على أفكار و 

 4.الدولة فلسفة، خاصة الفلسفية القيمة ربقيقيوّجو إىل 

 مهارات اللغة. بتعّلم  لزراعة يعٍت  النظرية ناحية من العربية اللغة تعليم أىداف

اللغة، منها مهارة االستماع،  مهارات أربع على احلصول التبلميذ مستمرّا، ديكن اللغة

ومهارة الكبلم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. مع تعبَت آخر يقول أّن أىداف التعليم 

 بنشاط. أو سليب األجنبية إما اللغة استخدام على القدرة اللغة األجنبية ىو اكتسبت

ذلدف ديٍت،  أندونيسيالتعّلم اللغة العربية يف  والتشجيع التحفيزبشكل عام، 

فهو لدرس العميق إىل التعاليم اإلسبلمية من ادلصادر العربية، مثل القرآن الكرمي 

واحلديث النبوي و كتب الًتاث وغَتىا. فلذلك، يظهر مصطلح تعليم اللغة العربية 

لدراسة اإلسبلمية. من جانب لدراسة اإلسبلمية، ىناك أىداف أخرى من تعليم اللغة 
                                                           

3
  Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal. 77. 

4
 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), hal. 103. 



46 
 

 
 

ايل وىدف الدبلوماسي وىدف احلجي وغَتىا. كّل الشخص العربية، ىدف االتص

الذي يتعّلم اللغة العربية لديو أىداف سلتلف مع اآلخر. فلذلك، يظهر مصطلح تعليم 

 5اللغة العربية ألغراض اخلاصة.

، اجلامعة إىل االبتدائية ادلرحلة من بدءا الرمسية ادلدارستعليم اللغة العربية يف 

خاصة ادلدارس اإلسبلمية )مدرسة اإلبتدائية و ادلتوسطة و الثنوية( وجامعة اإلسبلمية. 

تعليم اللغة العربية يف تلك ادلدارس تتعّلق باللغة العربية كلغة دين اإلسبلم. يف جامعة 

 يطلبحىّت اآلن،  1997موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنق، منذ سنة 

التباع تعليم اللغة العربية، ىدفها لبناء قدرة الطبلب  األوىل السنة يف بالطبل مجيع من

 6باللغة العربية اليت ستكون األداة لعمل دراسة اإلسبلمية.

أّما تعليم اللغة العربية بشكل عام يف ادلعهد، خاصة يف معهد السلفي يهدف 

 ديكن أن يقال أّن ىدف إىل فهم كتب الًتاث اليت فيها تتعّلق بالتعاليم اإلسبلمية، حىّت 

 7تعليم اللغة العربية فيها لدراسة اإلسبلمية.

                                                           
5
 .6، ص. Bisri Mustofa dan Abdul Hamid، ادلرجع السابق   

6
 .7، ص. نفس ادلرجع    

7
 .9، ص. نفس ادلرجع   
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ربليل  أخذت الباحثة اخلبلصة أّن أول شيئ وضعت يف تعليم اللغة العربة ىي

 أو االذباه أىداف التعليم اللغة العربية، أي حيث احتباجات ادلتعّلمُت قبل صياغة 

 التعليم. خبلل من ربقيقها ادلراد اذلدف

 التعليم اللغة العربية مواد .2

ادلواد التعليمية ىي ادلواد اليت تصمم بشكل منهجي و ادلواد اليت يستخدم ادلعّلم         

لتحقيق أىداف التعليم احملددة، فيحتاج إىل مواد الدراسة.  8والتبلميذ يف عملّية التعليم.

 موضوع أو موضوع كل. زلددة فرعية ومواضيع ادلواضيعتتكون ادلواد الدراسية من 

 9مناسبا باألىداف احملددة. الرئيسية األفكار على حيتوي فرعي

 أداةاستخدام كتاب الدراسة يف تعليم اللغة العربية مهّم جدا، ألّن ما زال 

. الكتاب الدراسة اليت ال هتتّم عن ادلبادئ يف تقدمي مادة اللغة ميالتعل صلاح من حامسة

التعليم. من ادلبادئ:  األىداف ربقيق يف منفصلة مشكلة ستكونالعربية كلغة األجنبية 

 اختيار والتدرج و عبلقة متبادلة.

ادلواد اليت زلتاج إىل  اختيار على اختيار دبعٌت جيب على كتاب الدراسة أن يدلّ 

التبلميذ يف مستوى معُت. فلذلك، كتاب الدراسة جيدا ىو الكتاب الذي يؤسس على 

                                                           
8  

Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media),  

(Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 71. 
9
 .105، ص. Nana Syaodih Sukmadinata، ادلرجع السابق  
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التقدديي، منذ ادلادة السهلة  العرض يف ادلتدرجة منهج واضح. التدرج دبعٌت متدرجا،

وحدة عبلقة متعاضدة  لكلّ  يكون أن حىّت ادلادة الصعبة. أّما عبلقة متبادلة دبعٌت جيب

 وجيعل اندماج كامل.

بو، ألّن  القيام الثقافية يف كتاب الدراسة جيب االجتماعية عن عامة حملة إعطاء

لفهم استخدام العبارة واجلملة والكلمة، أو بفهم ىذا اجلانب، ستساعد التبلميذ 

يعٍت  ال ىذا األمساء الكائن الذي تتعّلق باالجتماعية الثقافية دلالك ىذه اللغة. ولكن

يساوي مع االجتماعية الثقافية العرب. ألّن حقيقة من   ادلواد عرض يكون أن أّن ينبغي

ب الذي نظام عرضو مناسبا كتاب اللغة العربية جيدة للتبلميذ اإلندونيسيُت ىو الكتا

 10خبصائص التبلميذ اإلندونيسيُت.

فلذلك، جيب على ادلعّلم أن يهتّم بادلبادئ يف تقدمي مادة اللغة العربية، حىّت جيعل 

 تعليم اللغة العربية فعاال. فطبعا ذبب دلادة الدراسة أن تناسب باألىداف التعليمية.

 عملّية التعليم اللغة العربية. 3

 تعليم اللغة العربيةال. مداخل أ

 واحد بُت اليت االفًتاضات من رلموعةتعريف ادلدخل يف عملّية التعليم ىو         

. ىذه االفًتاضات ترتبط خبصائص اللغة وخصائص عملّيم الّتدريس مًتابطة واآلخر

                                                           
 .106-107ص. ، Acep Hermawan ،ادلرجع السابق   40
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وتعليمها. ديكن أيضا أن تفسر ادلدخل دبنظور. ىذا احلال مهّم جّدا لتحدد اذباه و 

ىناك مخسة  11للتعليم. الفلسفي أساسلتعليم، ألّن سيكون ىذا ادلدخل توجيو ا

 أنواع يف مدخل التعليم اللغة العربية، منها:

 المدخل االنساني  (1

ادلدخل االنساين ىو ادلدخل الذي يعطي اىتماما كبَتا  للتبلميذ          

. التعليم اللغة ادلعرفة من رلموعة لكاالنسان، ال يعّّبىا كاألشياء اليت تسجّ 

 الثقافة تنوع مع اإلنسان بُت العبلقة تعزيز إىل هتدفبنظريّة ىذا ادلدخل 

 إلعطاء تشجع اليت الرسائل رلموعةىذا ادلدخل يتضمن على  12.واخلّبة

 13تعليم اىتماما كبَتا للتبلميذ و يعاملها كماالنسان.ال عملية

أّن ادلدخل اإلنساين الوجهة  أجنبية لغة تدريس اخلّباء لبعض وفقا

اجلديدة اليت عادة تعتّب التبلميذ ككائن الذي ديكن أن يشكلها كما يشاء، 

على األقل تسريع  الرأي، ىذا منط مع. مواىبهمبدون اىتماما على رغبة و 

                                                           
 .1-2،  ص. Bisri Mustofa dan Abdul Hamid  ،السابق ادلرجع  44
 .11 ، ص.نفس ادلرجع  42
 .12، ص. نفس ادلرجع  43
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العبلقة ادلتبادلة بُت ادلعّلم والتبلميذ يف عملّية نقل ادلعرفة، ألّن مسملوء 

 14، وتطوير رغبة و دافعهم.للطبلب النفسية االحتياجات

من خبلل ىذا ادلدخل، يعطي ادلعّلم الفرصة للتبلميذ يف تكّلم عن 

شعورىم وفرصة لعمل األنشطات العملية كما يشاء، حىّت سيساعد التبلميذ 

 يف نشأة ثقة عن النفس عندما تعّلم اللغة العربية.

 المدخل التقّني (2

ادلدخل التقٍّت ىو ادلدخل القائم على االستفادة وسائل التعليم 

 يفوتقنيات التعليم. يرى ىذا ادلدخل أّن وسيلة وتقنّية التعليم ذلا دور مهّم 

 15إىل خّبة حقيقية. تعليمية خّبةويستطيع أن يغَّت  تعليمية خّبة تقدمي

عملّية التعليم، حيتاج ادلعّلم إىل وسائل التعليم و تقنيات التعليم يف 

 حىّت ستكون تعليم اللغة العربية جذابا و فعاال للتبلميذ.

 المدخل السمعي الشفهي (3

يفًتض ىذا ادلدخل أّن اللغة ىي ما مسعت وربدثت، أّما الكتابة سبثيل 

الكلم فقط. من خبلل ىذا االفًتاض، فاللغة األوىل ىي الكبلم. فلذلك، 

                                                           
44

 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran Bahasa 

Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hal. 35-36. 
 .12ص. ، Bisri Mustofa dan Abdul Hamid ،السابق ادلرجع  45
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صوات اللغة يف شكل الكلمة أو من خبلل يسّمع أ  سيبدأ تدريس اللغة

 القراءة تدريس يتم أن قبلاجلملة، مّث يطلب التبلميذ لتقليدىا وربفيظها، 

 16.والكتابة

 المدخل التحليلي وغير التحليلي (4

 التعبَتات من رلموعةادلدخل التحليلي ىو ادلدخل القائم على 

التحليلي ىو ادلدخل . أّما ادلدخل غَت لغوية اجتماعية و اللغوية واالفًتاضات

 17.اللغوية مفهوم على، ليس التعليم ومفهوم نفسية اللغوية فهومالقائم على م

يستطيع ادلعّلم أن خيًت ادلدخل التحليلي أو غَت التحليلي ليستخدم يف 

 تعليم اللغة العربية بنظر إىل خصائص التبلميذ وأىداف التعليم سابقا.

 ( المدخل اإلتصالي5

بطريقة  ئهااستدعا اخلّباء من أخرى موعةأو رل ادلدخل اإلتصايل

عن تدريس اللغة اتصاال، دبعٌت التدريس الذي يسند  آراءاإلتصايل اليت لديها 

على نظريّة اإلتصايل أو وظائف اللغة. يرى ىذا ادلدخل أّن اذلدف يف تعليم 

                                                           
 .36-37ص. ، Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah، ادلرجع السابق  46
 .13ص. ،  Bisri Mustofa dan Abdul Hamid، ادلرجع السابق  47
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 اللغة مهارات أربع التدريس وإجراءاتاللغة  ىو لتطوير قدرة اإلتصايل 

 18ماع، وكبلم، وقراءة، وكتابة( اليت ارتباطها بُت اللغة و اإلتصالية.)است

من اللغة،  أساسية وظائف سبعةاعًتف أتباع مدخل االتصايل 

 :19فهي

 .شيء على للحصول ،مفيدة وظيفة (1

 .وظيفة منظم، لتنظيم سلوك اآلخرين (2

 .اآلخرين مع للتفاعل تفاعلية، وظيفة (3

 .الشخصية وادلشاعر ادلعٌت عن للتعبَت شخصية، وظيفة (4

 .النتائج واستخبلص ملتعلّ وظيفة اكتشافية،  (5

 .شيء خللق اخليال، وظيفة (6

 .ادلعلومات لتوصيل سبثيلية، وظيفة (7

 ان بيف مدخل االتصايل، أشكال اللغة )كلمة و مجلة وغَتىا( ذب

، اعطى مدخل ذلك اىل باالضافة . واحلقيقة يف احلياة مواقف مع مرتبطة تكون

بناء على ما سبق،  20مكونات اللغة اليت تتعّلق بادلواقف الشائعة. االتصايل إىل

                                                           
 .15، ص. نفس ادلرجع  48
49

 .10ص. ،  Abdul Hamid, dkk،ادلرجع السابق   

20
 .14، ص. نفس ادلرجع  
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فمدخل االتصايل تتعّلق خبطوات الدراسة. كما قال ساتونو أّن يف تصميم 

 :21خطوات الدراسة ينبغي

 مناسب باالحتياجات التبلميذ الذين سيستخدم تلك ادلادة. (1

 .الحتياجات وفقا مرتبةيعرض وظائف اللغة احملتاجة و  (2

 م مناذج اللغة للتعبَت أو لعمل وظيفتها.يسو  (3

بُت معرفة قواعد اللغة مع احتياجات الوظيفية للتبلميذ  التوازن جعل (4

 لتحديد عرض ادلواد.

من جهة أخرى، احدى من مبادئ كاألساس يف عملّية تعليم اللغة  

من  العربية النصوص استخدام يفضلالعربية باستخدام مدخل االتصايل ىي 

 22مراجع األصلي، مثل الصحيفة واجملبلت وغَتىا باللغة العربية نقية.

للتعليم، فينبغي  الفلسفي األساسكما قيل آنفا أّن سيكون ادلدخل 

للمعّلم أن يفهم ىذا احلال جّيدا، ألّن من ىذا ادلدخل سيولد طريقة التعليم. 

إن يستخدم ادلدخل يستطيع ادلعّلم أن جيعل تعليم اللغة العربية شلتع وفعال 

 ادلناسب خلصائص وقدرة التبلميذ.
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 طرائق التعليم اللغة الغربية ب.

للمعّلم يف عملية التعليم اللغة لتحقيق  ادلستخدمة التدريس طرقالطريقة ىي 

تتضمن الطريقة على الكيفية و الوسيلة لتقدمي ادلوضوع الدراسية،  اذلدف التعليمية.

 اليت األشياءفدّقة يف اختيار الطريقة ربّدد صلاح استخدام ىذه طريقة التعليم. ىناك 

 :23يف استخدام طريقة التعليم كما يلي االعتبار بعُت تؤخذ أن جيب

مستوى و ، التبلميذ يكون الطريقة سيستخدم ادلعّلم مناسبا خلصائص أن جيب (1

 االجتماعية اليت ربيط يف حياهتم. التنمية عقلها، والظروف

يهتّم ادلعّلم إىل القواعد العامة يف توصيل الّدرس، مثل مدرّج القواعد من السهل  (2

 تتطلب اليت إىل أمور واضحة األشياء من، ادلعقد اىل البسيط منإىل الصعب، 

 ، و من الواقع إىل اجملرد.التفسَت

 التبلميذ سواء من ناحية ادلعرفية، والعاطفية و قدرةل االختبلفات يف النظر (3

 .النفسية احلركية

 .التعلم مراحل طول مواتية وضعا لقخي أن ديكن (4

 .اإلبداعي ادلوقف وتوليدتنشيئ الًتكيز والدافع التبلميذ  (5

 .ادلفيدة واألنشطة شلتعة لعبة مثلالطريقة ادلستخدمة  تستطيع أن ذبعل التعليم  (6

                                                           
23

 .23-24ص. ، Bisri Mustofa dan Abdul Hamid ،ادلرجع السابق  
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، والعقوبات ادلكافآتتعليم، مثل اعطاء ال أساسياتذبب أن تبٌت الطريقة  (7

 والتدريبات وذبعل التبلميذ أن تستطيع لعمل شيئ.

يف نظرية تعليم اللغة العربية ىناك نظريتان، نظرية الوحدة ونظرية الفروع. 

اليت ربتاج إىل نظرية الوحدة دبعٌت يفهم بشكل شامل أوال، مّث  يفهم أصغر األجزاء 

فهم جيد. أّما يف الواقع ىذه النظرية ستستخدم الحتياجات زلددة وال ديكن أن 

 24يفصل بينهما، دبعٌت سيحتاج ادلعّلم إىل نظرية الوحدة والفروع يف وقت سلتلف.

كانت طرائق ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية للتبلميذ يف إندونيسيا، كما 

 يلي:

 والًتمجةطريقة القواعد  (1

ىذه الطريقة ىي طريقة القددية يف تعليم اللغة العربية. عملية التعليم باستخدام 

ىذه طريقة عادة بالقراءة النصوص العربية، مّث ربليل بناء اجلملة من جهة 

 25القواعد مثّ ترجم إىل اللغة األم.
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 .19ص. ، Syaiful Mustofa ،ادلرجع السابق  
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 .20-19ص. ، نفس ادلرجع  
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 طريقة القراءة (2

تبلميذ. وىدف اآلخر هتدف ىذه الطريقة العطاء إىل قدرة القراءة السهولة لل

من ىذه الطريقة ليجعل التبلميذ أن ديلك معرفة كافية عن أشكال لقراءة اجلملة 

 الصحيحة، حىّت يسهل التبلميذ لفهم وكتابة الّنص.

 طريقة ادلباشرة (3

تعرض ىذه الطريقة باستخدام اللغة العربية كلغة التدريس يف عملية التعليم، و 

إذا وجد الكلمات الصعبة للتبلميذ أن يفهمها،  .اإلمكان قدرب األم اللغة ذبنب

فيًتجم ادلعّلم باستخدام األدوات أو العشارة أو يصورىا و يعطي ادلرادف 

 26وضدىا.

 طريقة االنتقائية (4

تعرض ىذه الطريقة باستخدام طرائق متنوعة ادلوجودة. تركيز عملية التعليم يف 

 27العربية.مهارة الكبلم والكتابة والقراءة وفهم النصوص 

 ادلبتكر التعلم أسلوب تعريف. ادلبتكرة ميالتعل طرائق من العديد ىناك حاليا،

 أمريكا يف جدال جديدة وحاليا جيعل أيديولوجيات األسلوب الذي حيمل ىو

 النفسية اجلوانب على أكثر اىتمامها لتحويل اللغويُت بدأ العصر، ىذا يف. وأوروبا
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 .22-21ص. ، نفس ادلرجع  

27
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 ديكن ثانية لغة تعلم على الناس تؤثر اليت ادلختلفة النفسية اللغة. ادلتغَتات لتعلم

 Suggestopedia ،Counselingالصحيحة وادلناسبة، مثل  الطريقة إلجياد دراسة

Learning Method و ،The Silent Way.28 إىل  هتتمّ  أن األساليب حاول تلك وقد

الطبلب  أنّ  اإلجيابية اآلثار أو اقًتاحات إلعطاء اللغة تعليم مث أوال، نفسية الطبلب

 جيدا. يتكلم أن يستطيع

 . وسائل التعليم اللغة العربيةج

أّن الوسائل التعليمية ىي (AECT) رابطة التعليم وتكنولوجيا االتصاالترأى 

 الًتبية اإلعبلمية. أّما تستخدم لعملية توزيع ادلعلومات مجيع أشكال وسائل اليت

(NEA)   يسمع، يرى، هبا،تلعب  كنسب اليت الكائنات كماأّن الوسائل التعليمية 

 م،يالتعل أنشطة كل يف استخدامها يتم اليت األدوات مع جنبا مناقشتها أو ،ويقرأ

وسائل  من ىذه التعريفات أنّ . اخلبلصة التعليمي الّبنامج فعالية على تؤثر أن كنسب

وديكن أن ربفز األفكار وادلشاعر والرغبات من  أشياء اّليت تنقل الرسالة يى التعليم

يف حد ذاتو. واالستخدام اإلبداعي وسائل  مي، وذلك لتشجيع عملية التعلالتبلميذ

                                                           
28  

Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 

2010), hal. 23. 
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قدراهتا وفقا لؤلىداف ادلراد  لتعلم أفضل وربسُت التبلميذتسمح  التعليمية

 29.ربقيقها

علومات أن اذلدف الرئيسي من استخدام وسائل التعليم ليمكن الّرسالة وادل

يصل للتبلميذ، فيكون ادلعلومات أسرع و أسهل  للتبلميذ، بدون ادلرور عميلة طويلة 

 ذبهيز سيتم حيثحىّت ذبعل التبلميذ متشّبعا. تتعّلق بعملّية التعليم اللغة العربية ، 

التبلميذ أو يتعّلم ادلهارات اللغوية بتدريبات مستمرّا لنيل تلك ادلهارات. أّما يعمل 

التدريبات مستمرّا سيكون التبلميذ سائما، حىّت بوجود الوسائل يف عملّية التعليم 

 30اللغة ستساعد ليدافع التبلميذ وجيعل التبلميذ محّاسة يف تعليم اللغة العربية.

يف اختيار و زبطيط الوسائل ينبغي أن يناسب باألىداف التعليمية، وحالة 

دة. بنظر إىل خصائص التبلميذ، فينبغي التبلميذ، ومواد الدراسة وحالة ادلوجو 

لوسائل ادلستخدمة أن يناسب بقدرة التبلميذ و سهولة الستخدامها و غَت ادلخطر 

 31للتبلميذ.

                                                           
29

 Asnawir dan Basyiruddin Usman, Media Pembelajaran, (Jakarta: Safria Insania Press, 2002), hal. 

11. 
 .104ص. ، Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah، ادلرجع السابق   30
34

 .182ص. ،  Abdul Hamid, dkk،ادلرجع السابق   



29 
 

 
 

تقسم الوسائل إىل ثبلثة أنواع من ناحية استخدام الوسائل يرتبط باحلواس 

عية و اليت استخدامها الناس الكتساب ادلعرفة، فهي وسائل البصرية و وسائل السم

 وسائل السمعية والبصرية.

 وسائل البصرية (1

، واألشخاص، الطبيعية األشياءسبكن أن تكون وسائل البصرية بشكل 

. يف واألحداث الطبيعية األشياء من الصور وكذلكواألحداث، وحوائج مقلدة، 

سياق تعليم اللغة العربية، حوائج مقلدة والصور من وسائل الفعالية الستخدام 

 32ادلفردات و األمناط اجلملة. خاصة للتعرف

 وسائل السمعية (2

سبكن أن تكون وسائل السمعية بشكل مذياع، و شريط ومعمل اللغة البسيطة. 

الشريط لوسائل السمعية من خيار صحيح لتعّلم اللغة، وكذلك لتعليم اللغة 

 33العربية، ألّن باستخدام شريط ديكن ادلعّلم أن يلعب مسجبلت مرغوب فيها.

 

 

 
                                                           

32
 .176ص. ، نفس ادلرجع  

33
 .177-176ص. ، نفس ادلرجع  
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 السمعية والبصريةوسائل  (3

وسائل التعليم الكامل ىي وسائل السمعية والبصرية، ألّن هبذه الوسائل 

بُت حاسة السمع وحاسة البصر. ادلثال من  ادلتبادلة ادلساعدة عمليةستحدث 

 34وسائل السمعية والبصرية ىي تلفاز وحاسوب و معمل اللغة ادلتطورة.

ليم اللغة العربية، ألّن ولذلك، جعلت وسائل التعليم عنصر مهّم يف تع

 بوجود وسائل التعليم ستكون عملية التعليم اللغة العربية جيدا و جذابا.

 تقويم التعليم اللغة العربية  .4

و مي مدى ربقيق األىداف اليت مت ربديدىا و مي ىو عملية هتدف إىل تققو الت        

متنوعة من  زلاولةمي لعقد و م بشكل عام. ويستخدم التقيتنفيذ عملية التعل تقومي على

سًتاتيجيات اإلو  والطريقةاألىداف وادلواد  يعٌت ربسُت األعمال يف مكونات السابقة،

، ألّن ختبارباال وثيقا رتبطي التعليم ميتقو  35قبل.اإلعبلم جلعلو أفضل من  والوسائل

التدريبات  36.ختبارىي باال التبلميذ إصلازات لقياساحدى الطريقة اليت مستخدمة 

                                                           
34

 .178-177ص. ، نفس ادلرجع  

35
 .111-110ص. ،  Nana Syaodih Sukmadinata،ادلرجع السابق   

36
 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab Untuk Studi Islam, (Malang: UIN-Maliki  

Press, 2010), hal. 7. 
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أيضا من تقومي التعليم. اعطاء التدريبات يعرض لكّل أخَت ادلواد الدراسية باذلدف 

 37.ادلقدمة التعليمية ادلواد فهمي مابعدلتدريب مستوى التفكَت و مهارة التبلميذ 

 ىدافأ ربقيق من خبلل اختبار، ديكن ادلعّلم أن يعرف بقدر اإلمكان على

وديكن أيضا لتحفيز أو إلطاع الّدوافع للتبلميذ. كان اذلدف يف اختبار  احملددةالتعليم 

اللغة ىو القدرة اللغة، ليس معرفة عن اللعة، حىّت ديكن أن يقال أّن اختبار اللغة ىو 

 38االختبار عن قدرة اللغة بشكل عام، سواء  عن الكفاءة اللغوية أو ادلهارة اللغوية.

وديكن االعتماد عليو جيب أن يتسم بعدد من لكي خيرج االختبار بصورة جيدة 

ادلعايَت والشروط اليت ربدد إمكانية استخدامو من عدمو فمىت ما اتصف االختبار بتلك 

ادلعايَت والشروط دل على انو اختبار جيد ومىت ما فقدت منو أو مل يتصف هبا كان غَت 

 ومن ىذه ادلعايَت والشروط ما يلي: 39ذلك.

 ادلوضوعية ( أ

وضوعية ىي دقة ادلقياس االختبار يف التعبَت، ومعٌت ذلك وجود إجابة ويقصد بادل

واحدة متفق عليها لكل سؤال. وتدعوا موضوعية االختبار إىل ذبنب العوامل 

الشخصية والذاتية واخلارجية يف التأثَت على نتائج االختبار. حيث وجد أن 

                                                           
37

 .82ص. ،  Abdul Hamid, dkk،ادلرجع السابق   

 .9ص. ،  Abdul Hamid،ادلرجع السابق   38
39

 .11 (، ص.2005، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع:  عمان، )االختبار ادلدرسية، رائد خليل العبادي  
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ختبار أي ربصل االختبار ادلوضوعي يعطي نتيجة معينة مهما اختلف مصحح اال

على نفس النتيجة إذا صحح االختبار أكثر من مصحح وذلك لكون األسئلة 

 زلددة وذلا إجابات صحيحة زلددة التقبل االختبلف.

 الصدق ( ب

جيب أن يكون االختبار صادقا يقيس ما وضع لقياسو. دبعٌت أن يكون االختبار 

دف الذي أعد الصادق ىو الذي يقيس ما أعد من اجل قياسو فعبل أي يقيس اذل

لقياسو وال يقيس شيئا آخر سلتلفا عنو. فمثبل االختبار الذي اعد لقياس التحصيل 

 40يف مادة معينة ال جيب أن يكون بُت أسئلتو متعلقة بقياس مادو أخرى.

 الثبات ( ج

يقصد بثبات االختبار أنو إذا أجري مرات عدة يف أزمنة سلتلفة يف نفس الظروف 

ريبا. الثبات دبعٌت آخر أنو لو أعيد تطبيق االختبار مرة فإنو يعطي نفس النتائج تق

 41أخرى على اجملموعة نفسها فإنو يعطي نفس النتائج تقريبا.

 تطبيق العملي ( د

، ديكن تطبيق العملي أن يرتبط بسهولة يف اداء االختبار. االختبار تنظيم حيث من

ينبغي ألداء االختبار أن يعمل بسهولة، ال حيتاج إىل كثَت األوقات. و من األشياء 
                                                           

40
 .12ص. ، نفس ادلرجع  

44
 .13ص. ، نفس ادلرجع  
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اليت هتتّم يف سهولة تنفيذ االختبار ىي تصحيح االختبار، وكفاءة االختبار، و أداء 

 42االختبار وغَتىا.

 ّم اخلصائص من اختبار جيد ألداء التقومي، مثلفلذلك، جيب على ادلعّلم أن يهت

، وتطبيق العملي، حىّت يستطيع ادلعّلم أن يعرف قدرة والثباتالصدق، ادلوضوعية، و 

 وكفاءة التبلميذ يف اللغة العربية.

ىناك عدة أنواع من االختبارات التحصيلية اليت ديكن استخدامها يف غرفة 

 الصف، ومن ىذه األنواع:

: وفيها يوجو الفاحص للمفحوص أسئلة شفوية، ويستجيب الشفويةاالختبارات  ( أ

ادلفحوص بالطريقة نفسها، وىي من أقدم أنواع االختبارات وتستخدم يف تقومي 

 رلاالت معينة من التحصيل كالقراءة اجلهرية وإلقاء الشعر وتبلوة القرآن الكرمي.

، ويطلق عليها أحيانا : و ىي االختبارات ذات اإلجابة احلرةاالختبارات المقالية ( ب

اسم االختبارات اإلنشائية أو التقليدية، وألن ىذه االختبارات تتيح للمفحوص 

فرصة إصدار جوابو اخلاص بو وكيفية تنظيم اإلجابة تركيبها فهي تساعد على 

قياس أىداف معقدة معينة كاالبتكار والنتظيم وادلكادلة بُت األفكار والتعبَت عنها 

                                                           
 .26، ص.  Abdul Hamid،ادلرجع السابق   42
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اخلاصة، ومن نقاط ضعف ىذا النوع من االختبارات قلة مشول باستخدام الفاظو 

 أسئلتها للمادة الدراسية مجيعها، وتأثر تصحيحها بالعوامل الذاتية للمصحح.

: ويطلق عليها اسم االختبارات احلديثة مقارنة االختبارات الموضوعية ( ج

وموثوقية  باالختبارات ادلقالية، وقد اشتهرت باسم ادلوضوعية دلا سبتاز بو من دقة

ولعدم تأثر تصحيحها بالعوامل الذاتية للمصحح، وىي أنواع متعددة أشهرىا: 

 الصواب واخلطأ، واالختيار من متعدد، وادلقابلة، والتكميل.

: و ىي االختبارات اليت تقيس أداء األفراد هبدف تعرف األدائية االختبارات ( د

ادلهارات اليت ال ديكن قياسها بعض اجلوانب الفنية يف ادلادة ادلتعلمة و يف بعض 

باالختبارات الشفهية أو الكتابية من مقالية وموضوعية، وذلك فهي ال تعتمد على 

األداء اللغوي ادلعريف للطالب، وإمنا تعتمد على ما يقدمو الطالب من أداء عملي 

 43.يف الواقع
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 .40-39، ص.  رائد خليل العبادي،ادلرجع السابق   
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 العناصر والمهارات اللغويةالمبحث الثاني: 

 ربية في العناصر والمهارات اللغويةأهداف التعليم اللغة الع .1

إن اذلدف األساسي لتعليم اللغة العربية ىو إكساب ادلتعلم القدرة على االتصال 

فويا أو كتابيا. وكل زلاولة لتدريس ح السليم، سواء كان ىذا االتصال شاللغوي الواض

 44العربية جيب أن تؤدي إىل ربقيق ىذا اذلدف. اللغة

 مهارات اللغة. بتعّلم  لزراعة يعٍت  النظرية من ناحية العربية اللغة تعليم أىداف

اللغة، منها مهارة االستماع،  مهارات أربع على احلصول التبلميذ مستمرّا، ديكن اللغة

ومهارة الكبلم، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. مع تعبَت آخر يقول أّن أىداف التعليم 

 45بنشاط. أو سليب األجنبية إما اللغة استخدام لىع القدرة اللغة األجنبية ىو اكتسبت

أىداف تعليم اللغة العربية عند آراء األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستَت 

 االتصالية، و الكفاءات، منها الكفاءة اللغوية، والكفاءة ثبلث لديهم التبلميذ فهو أنّ 

الثقافية. تتضمن الكفاءة اللغوية أربع مهارات اللغة )االستماع والكبلم والقراءة  الكفاءة

والتعابَت السياقية والعبارات  –والكتابة( و ثبلثة عناصر اللغة )األصوات وادلفردات 

 مهارة على الًتكيز والًتاكيب النحوية(. ولكن يف مرحلة اإلبتدائية، نقطة -االصطبلحية

 اللغة. أساسك والكبلم االستماع
                                                           

44
 .13 (، ص.1984، مكتبة الفبلح:  الكويت، )فنون اللغة العربية تدريس، علي أمحد مدكور  

45
 .5، ص. Bisri Mustofa dan Abdul Hamid، ادلرجع السابق  
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جلعل التبلميذ يستطيع أن يتطبق  الثقافية الكفاءةو  االتصالية لكفاءةكانت ا

 باإلضافةالكفاءة اللغوية يف التواصل مناسبا بالثقافة العربية، خاصة ثقافة اإلسبلمية، 

 46.اإلسبلمية التعاليم مبادئ مع تتعارض ال اليت ادلعاصرة عادلية ثقافة إىل

اللغة العربية يف العناصر وادلهارات اللغوية فهي إلتقاهنا  فلذلك، أىداف تعليم

وبنشاط عند مرور عملية التعليم اللغة العربية،  ؛ عناصر ومهارات اللغويةالتبلميذ

 لتطبيقها يف احلياة اليومية لئلتصال مع اآلخر.

 مواد التعليم اللغة العربية في العناصر والمهارات اللغوية .2

استخدام كتاب الدراسة لتعليم اللغة العربية مهّمة أيضا بعدما تثبيت  ادلادة و

ىدف التعليم. ينبغي للمعّلم أن خيًت ادلواد التعليمية اليت مناسبة لتحقيق ىدف التعليم. 

قد حبثت الباحثة أّن ىناك ادلبادئ يف تقدمي مادة اللغة العربية، فهي اختيار والتدرج و 

 القيام بيف كتاب الدراسة جي الثقافية االجتماعية عن عامة ةحمل إعطاءعبلقة متبادلة. 

، ألّن بفهم ىذا اجلانب، ستساعد التبلميذ لفهم استخدام العبارة واجلملة والكلمة، بو

  47أو األمساء الكائن الذي يرتبط عن االجتماعية الثقافية مالك ىذه اللغة.

                                                           
46

 D. Hidayat, تعليم اللغة العربية (Pelajaran Bahasa Arab untuk Kelas IX Madrasah Tsanawiyah), 

(Semarang: PT Karya Toha Putra, 2009), hal. د. 
 .106-107ص.  ،Acep Hermawan، ادلرجع السابق  47
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يف معايَت الكفاءة و كفاءة تطوير ادلادة العناصر اللغوية )الًتاكيب( وموضوعات 

األساسية هتتّم إىل ادلبادئ ادلنهجية، وهتتّم أيضا إىل الوضع واحلال الذي يوّجو ادلدرسة 

بصورة عامة. أّما ترتيب مواد الدراسة يف العناصر و ادلهارات اللغوية بدأت بادلفردات 

  48إضافية.والعبارات، مثّ احلوار، مثّ الًتكيب، مثّ القراءة، والكتابة ودروس 

ال بد على ادلواد أو احملتوى الدراسية مناسبا بأىداف التعليم. اذلدف من منهج 

اللغة العربية يف مرحلة التعليم األساسي ىو خلق ادلواطن ادلستنَت الذي تكاملت فيو 

فلذلك، احملتوى الذي وضع لتحقيق ىذه األىداف يف  49صفات ادلواطنة الصاحلة.

لعناصر وادلهارات اللغوية، مثل القراءة والكتابة والقصص واألناشيد اللغة العربية تتعّلق با

ىي الفروع اليت تبدأ من الصف األول االبتدائي، حىّت الصف األخَت، وذلك ألهنا 

 50أساس عملية تعليم اللغة.

أّما بالنسبة إىل منهج اللغة العربية يف احللقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي 

دادية( فنجد أن أىدافها سبيل إىل تنمية القدرات اللغوية ال إىل رلرد )أي مرحلة اإلع

أّما احملتوى الذي جيب أن ربقق من خبللو ىذه األىداف فهو  51ربصيل ادلعارف.
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 .دص.  ، D. Hidayat، ادلرجع السابق  

49
 .28ص.  ، علي أمحد مدكور، ادلرجع السابق  

50
 س ادلرجع.نف  

54
 ـ30ص. ادلرجع ،  نفس  



38 
 

 
 

القراءة والتعبَت والنحو واإلمبلء واخلط. ولؤلسف ال صلد لبلستماع صدى يف زلتوى 

 52جزءا من القراءة. منهج اللغة العربية، ردبا ألن االستماع اعتّب

اخلبلصة من ىذا ادلبحث أّن مواد تعليم اللغة العربية، سواء كان يف العناصر أو 

 .احملدد اللغة العربية ادلهارات اللغوية جيب أن يناسب بأىداف التعليم

 عملّية التعليم اللغة العربية في العناصر والمهارات اللغوية .3

التعليمية، تلعب عملية التعليم اللغة العربية دورا بعدما تثبيت األىداف وادلواد 

مهّما. عمل ادلعّلم عملية التعليم اللغة العربية جلعل التبلميذ أن تعمل عملّية التعليم 

ىناك العناصر  53اللغة العربية جيدا، حىّت أن يكون فعاال لتحقيق األىداف التعليمية.

 . يف تعلّمهم طريقة اليت فيها وادلهارات اللغوية

عملية تعليم اللغة العربية تتعلق بادلدخل والطريقة والوسيلة، اليت تساعد حىّت 

جذابا وفعاال. عند آراء اآلستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات  ستكون عملية التعليم

 :54ادلاجستَت عن طريقة تعليم اللغة العربية، أّن جيب على التعليم أن يهتّم بأحوال اآليت

االتصايل كما تصّور يف مادة الدراسية، ينبغي أن يهتّم ويتطبق ادلبادئ يف مدخل  ( أ

 يف التعليم.

                                                           
52

 ـ31ص. ادلرجع ،  نفس  

 .32ص.  ،Acep Hermawan، ادلرجع السابق   53
54

 ص. و.ادلرجع ،  نفس  
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اخلصائص من عناصر اللغة اليت تعّلمت، وظروف التعليم الذي يوّجو ال بّد أن  ( ب

يهتّم يف اختيار الطريقة واختيار احدى أو اكثر من تقنية التعليم، مثل احملاورة، 

 والًتمجة. واحلوار، وادلعرض، والتدريب، والقراءة،

قراءة شكل اجلزم يف هناية الكلمة غَت واجب للتبلميذ الذين لديهم قدرة زىيد،  ( ج

 بدون ينقص احلماسة دلمارسة يقرأ قراءة كاملة، مناسب بنظام الوقف واالعراب.

ادلوارد البشرية يف ادلدرسة بالوسائل فيها، ال بّد أن يستفيد كلهم يف جعل البيئة  ( د

 العربية.

ه الطرق فيو خلط كبَت يف ربديد ماذا يعٍت دبصطلح وما كتب عن ىذ

"الطريقة" يف تعليم اللغات األجنبية، فبعضهم يستخدم ىذا ادلصطلح للداللة على 

مفردات اللغة األجنبية اليت ذلا شبيو يف اللغة  –القواعد  –زلتور ادلادة ادلتعلمة )الصوتية 

 –ليم )زلاكاة أداء أحد أبناء اللغة األم للتعلم( وبعضهم يريدهبذا ادلصطلح كيفية التع

 –االستظهار( وبعض آخر يستعمل ادلصطلح للداللة على ادلهارات اليت تعلم )القراءة 

احلديث(. ويشَت نفس ادلصطلح بالنسبة لآلخرين إىل توقيت تعليم بعض  –الًتمجة 

 55البدء بالقواعد" وضلو ذلك. –ادلهارات "البدء بالقراءة"، "البدء باحلديث 

                                                           
55

 (، ص.2000، دار الثقافة والنثر والتوزيع:  القاىرة، )تعليم اللغة العربية والًتبية الدينية، رثدي خاطر و مصطفى رسبلن زلمود  
352. 
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كان العناصر وادلهارات اللغوية لديهم ارتباطا قويا، فلذلك يف عملية التعليم 

يستخدم نظرية الوحدة كطريقة التعليم ألّن ارتباط بينهم،  ادلعّلم اللغة العربية، عادة

 ويدفع أيضا بوسائل التعليم ليجعل عملّية التعليم اللغة العربية جذابا و فعاال.

 العربية في العناصر والمهارات اللغويةتقويم التعليم اللغة  .4

 أو إعداد يف فيها النظر إىل ربتاجاليت  اخلصائص لديها اجيد اختبار

اتقان الًتاكيب . وتطبيق العمليالثبات  فهي ادلوضوعية، والصدق، و ها،استخدام

وادلفردات  زلتاج كوسيلة الدفعي لكي يستطيع التبلميذ أن يتقدم فكرهتم. جيعل اختبار 

تعليم اللغة العربية )العناصر وادلهارات اللغوية( لكي يستطيع التبلميذ أن يتطبق تلك  يف

  56اللغة للتواصل مع اآلخر.

كان اذلدف يف اختبار اللغة ىو القدرة اللغة، ليس معرفة عن اللعة، حىّت ديكن 

ءة أن يقال أّن اختبار اللغة ىو االختبار عن قدرة اللغة بشكل عام، سواء  عن الكفا

 57اللغوية أو ادلهارة اللغوية.

شرح األستاذ ىدايات أنّو يعطي اىتماما كبَتا على التقومي يف كتبو "تعليم اللغة 

العربية". بعدما انتهاء ادلادة الًتكيب، مباشرة إىل التدريبات. بعدما انتهاء ادلادة القراءة، 

أيضا. حىّت مهارة  مّث التدريبات. وبعدما اعطاء ادلفردات، مباشرة إىل التدريبات
                                                           

 .285-284ص.  ،Acep Hermawan، ادلرجع السابق   56
 .9ص. ،  Abdul Hamid،ادلرجع السابق   57
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االستماع موجود تدريبات فيها، مع أّن ال يوجد ادلادة اخلاصة لبلستماع، ولكن مباشرة 

يعرض اعطاء التدريبات لكّل أخَت ادلواد الدراسية  58إىل التدريبات بعدما انتهاء درسُت.

 التعليمية ادلواد فهمي مابعدباذلدف لتدريب مستوى التفكَت و مهارة التبلميذ 

 59.قدمةادل

                                                           
58

 .وص.  ، D. Hidayat، ادلرجع السابق  

59
 .82ص. ،  Abdul Hamid, dkk،ادلرجع السابق   
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 الفصل الثالث

 البحث منهج

 أ. مدخل البحث و منهجه

 ( المدخل1

الباحثة يف ىذه الدراسة ادلدخل كيفي. ادلدخل الكيفي ىو  استخدمت        

البحثية، مثل  فهم عن ظاىرة وما شهدت ادلوضوعات إىل يهدف ادلدخل الذي 

 يف وصف وبطريق كلي، والعمل، وغري ذلك، بشكل والتحفيز، واإلدراك، السلوك

 سلتلفة أساليب طبيعي وباستخدام بشكل دزلد   سياق واللغة، يف الكلمات شكل

 1الطبيعي. من

 شكل يف الوصفية البيانات تنتج اليت البحوث إجراء ىو ادلدخل الكيفي

 شكل يف البيانات ولذلك،. والتفاىم وقيمة، مبعٌت، ادلتعلقة وادللحوظات الكلمات،

يقد م األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات  اليت وغريىا، واجلمل، والكلمات العبارات،

 ستجعل البيانات ادلهمة يف ىذه الدراسة. كتبو ادلختلفة يف ادلاجستري يف ادلقابلة أو

                                                           
1
  Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 6. 
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دراسة ىذا البحث ىو أما نوع البحث الذي استخدامها الباحثة يف 

احلياة الدراسة اليت تسند إىل مجعيات الوثائق عن  الشخصية ىيدراسة . الشخصية

 2.حياتو يف اذلامة اليت حدثت اللحظات الشخص الذي تصوير

 ( المنهج2

إن ادلنهج الذي استخدامها الباحثة يف ىذه الدراسة ىو ادلنهج الوصفي. 

الظاىرة، واحلالة، واحلادثة اليت تقع  لوصف يسعى الذي ادلنهج ىو الوصفي ادلنهج

 وقت يف اليت حدثت  الفعلية يف زمن حال. يركز البحث الوصفي ادلشاكل

 3الدراسة.

األستاذ الدكتور  آراءباستخدام ادلنهج الوصفي، تسعى الباحثة لوصف عن 

احلاج د. ىدايات ادلاجستري عن تعليم اللغة العربية وتطبيقو يف العناصر و ادلهارات 

 اللغوية.

  

                                                           
2
  Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010), hal. 65. 
3
 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga 

Kependidikan, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 197. 
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 ب. أدوات البحث

 الباحثة اخلصائص لبحث الكيفي ىو اإلنسان كأدوات البحث. موقف ىاحد        

 البيانات جلمع وادلنفذين معقدة. الباحثة أيضا كادلخططني ىي الكيفي البحث يف

 4البحث. أصبحت الباحثة إبالغ النتائج النهاية وتفسريىا، ويف وحتليلها

 وحتليلها البيانات جلمع وادلنفذين ولذلك يف ىذه الدراسة، الباحثة كادلخططني

األستاذ الدكتور  آراءالبحث عن  أصبحت الباحثة إبالغ النتائج النهاية وتفسريىا، ويف

د. ىدايات ادلاجستري عن تعليم اللغة العربية وتطبيقو يف العناصر و ادلهارات  احلاج

سوى الباحثة كأدوات البحث، استخدمت الباحثة آلة التسجيل وآلة التصوير   اللغوية.

د. ىدايات  احلاجاألستاذ الدكتور وات البحث عندما عملت الباحثة ادلقابلة مع كأد

 .قابلة مع الدكتور شهداء ادلاجستريو ادل ادلاجستري

 ومصادرها ج. البيانات

 األولية البيانات وىي البيانات، من نوعان ىناك  البيانات، إىل أصل وفقا

األولية ىي البيانات اليت حصلت ومجعت عليها من مصدر األول.  البيانات .والثانوية

                                                           
4
 .168ص. ، Lexy J. Moleong ،ادلرجع السابق   
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أما البيانات الثانوية ىي البيانات اليت ليست حصلت ومجعت عليها من مصدر األول، 

 5ولكن من مصدر الثاين والثالث وغري ذلك.

 األولية البيانات، فهي البيانات من الباحثة نوعان استخدمتيف ىذه الدراسة، 

عن  األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستريتتعلق بآراء  األولية البياناتوالثانوية. 

مباشرة إىل األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات تعليم اللغة العربية بإندونيسيا، ومصادرىا 

دكتور احلاج د. ىدايات األستاذ ال مبؤلفادلاجستري و من ادلصنفات ادلكتوبة 

 ".اللغة العربيةمثل كتاب "تعليم ، ادلاجستري

األستاذ الدكتور احلاج د. تتعل ق بشخصية و مسامهة و آراء  الثانوية أم ا البيانات

 يف إما ادلؤلفات،عن تعليم اللغة العربية بإندونيسيا، ومصادرىا من  ىدايات ادلاجستري

وصفا عن آراء األستاذ  فيها يوجد الذي الشخص آراء أو واجملالت كتب شكل

مصدر البيانات الثانوية يف  د. ىدايات ادلاجستري عن تعليم اللغة العربية.الدكتور احلاج 

 ىذا البحث من مقابلة مع الدكتور شهداء ادلاجستري.

 جمع البيانات أسلوبد. 

 .ادلقابلة و الوثائق ىي الدراسة ىذه يف ادلستخدمة البيانات مجع أسلوب

 
                                                           

5 Andi Prastowo, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 204-205. 
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 ادلقابلة (1

ادلقابلة ىي تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة حياول فيو شخص         

أو معتقدات شخص آخر أو أشخاص  آراءالقائم بادلقابلة أن يستشري معلومات أو 

الباحثة  جرىيف ىذه الدراسة،   6آخرين واحلصول على بعض البيانات ادلوضوعية.

 و األشخاص اليت تعرفو أو د. ىدايات ادلاجستري احلاجادلقابلة مع األستاذ الدكتور 

د.  احلاجمن األستاذ الدكتور  ةتتعلق بو. تريد الباحثة أن تنال البيانات ادلؤدتن

 . يف العناصر وادلهارات اللغوية ه عن تعليم اللغة العربيةآراءتعلق بتىدايات ادلاجستري 

ادلقابلة غري منظمة. ادلقابلة غري منظمة ىي ادلقابلة احلرية  استخدمت الباحثة

الباحثة طريقة ادلقابلة اليت تًتكب مبنظمة جلمع  استخدمتاليت يف تنفيذىا ال 

الباحثة ادلقابلة غري منظمة لنيل ادلعلومة العميقة من األستاذ  استخدمت  7بيانتها.

ئو عن تعليم اللغة العربية يف العناصر الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستري تتعل ق بارا

 و ادلهارات اللغوية.

 

 

                                                           
 .258(،  ص. 2009)عمان: مكتبة اجملتمع العريب، البحث النوعي يف الًتبية وعلم النفس، ثائر أمحد غباري، وغريىا،   6

7
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hal. 197. 
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 الوثائق   (2

 الوثائق ىي تقنيات مجع البياناب بطريقة حبث البيانات قال سوىرمسي، أن  

 واجملالت، والصحف، والكتب والنصوص ادلذكرات مثل األشياء أو ادلتغري، عن

إىل تستخدم الباحثة  8ذلك.األعمال، وغري  لاو وجد االجتماعات وزلاضر والنقش،

د. ىدايات  احلاجاألستاذ الدكتور  آراءطريقة الوثائق لنيل البيانات اليت تتعلق ب

ادلاجستري عن تعليم اللغة العربية يف العناصر و ادلهارات اللغوية من كتب الدراسة 

دكتور األستاذ ال آراءبني  وتتعلق بت"تعليم اللغة العربية" أو من بيانات األخرى اليت 

 د. ىدايات ادلاجستري عن تعليم اللغة العربية يف العناصر و ادلهارات اللغوية.  احلاج

 تحليل البياناتأسلوب  هـ. 

 وتنظيم البيانات، مع العمل تنفيذ خالل من احملاولةحتليل البيانات الكيفي ىو         

النماذج،  اإلجياد عن بحثيدارهتا، وتركيبها، و إل كندت اليت الوحدات إىل البيانات

 9لآلخرين. يقال أن ميكن ما ، وتقريرواكتشاف شيئ مهم  

 حتليل حتليل البيانات اليت استخدمها الباحثة يف ىذه الدراسة ىو بنموذج

وىوبرمان أن  حتليل  رأى مايلز .(Miles & Huberman)وىوبرمان  مايلز من البيانات

                                                           
8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hal. 274. 
 .248ص.  ،Lexy J. Moleong ،ادلرجع السابق  9
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 يف حتدث اليت فعاليات ثالث تتكون منالبيانات الكيفي ىو عملية التحليلية اليت 

  10واحد، فهي ختفيض البيانات وجتهيز البيانات واستنباط أو حتقيق البيانات. وقت

 :كما يليوىوبرمان   البيانات بنموذج مايلز اخلطوات حتليل

 ختفيض البيانات  (1

 وحتويلوتشريح  تبسيطاالختيار، وتركيز و  عملية إىل ختفيض البيانات يشري

ختفيض البيانات  11مكتوبة. ادلالحظات ادليدان يف حدثت اليت" اخلام البيانات"

 عن حبثة و األشياء ادلهم   على تركيزو  األساسية، األشياء واختيار مبعٌت تلخيص،

ولذلك، حينما جتمع الباحثة  12الضرورية. وأمناطها وترك األشياء اليت غري ادلواضيع

 البيانات، تعمل أيضا الباحثة عن ختفيض البيانات اليت حصلت عليها.

 جتهيز البيانات  (2

 استخالص إمكانية تعطي اليت ادلنظمة ادلعلومات من جتهيز البيانات ىو رلموعة

 وختطيطلفهم ما حدثت  ستسهيلبتجهيز البيانات،   13اإلجراءات. واختاذ النتائج

                                                           
 .129ص. ، Andi Prastowo ،ادلرجع السابق  10

11
 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 274 

 .338ص.، Sugiyono ،ادلرجع السابق  12
 .244ص. ، Andi Prastowo ،ادلرجع السابق  13
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الباحثة البيانات  جهزتيف ىذه ادلرحلة،   14.يؤسس على ما تفهم الباحثة العمل

 وصفية. نصوصا يف

 استنباط أو حتقيق البيانات  (3

ي اإلستنباط أو حتقيق وىوبرمان ى اخلطوة الثالثة يف حبث الكيفي كما قال مايلز

الذي غري موجود  جديد كتشافا  توقع االستنباط يف حبث الكيفي ىوالبيانات. 

الذي قبلها غري واضح،  لكائن صورة أو وصفا تكون أن تلك النتائج دتكن .قبلها

يف ىذه الدراسة، ترجى   15استعملت ىذه الدراسة ستجعل واضحا. بعدماحىت 

الباحثة أن تستطيع الستنباط اكتشافا جديدا يف رلال تعليم اللغة العربية، خاصة 

 آراءالستنباط يتعلق بىذا ا. ت اللغويةيف العناصر م ادلهارا عن تعليم اللغة العربية

د. ىدايات ادلاجستري عن تعليم اللغة العربية وتطبيقو يف  احلاجاألستاذ الدكتور 

 العناصر و ادلهارات اللغوية.

 و. تأكيد صدق البيانات

 الباحثة طريقة التثليث يف تأكيد صدق البيانات. التثليث ىو جيمع استخدمت        

رأى الدنزين   16سلتلفة من مجع البيانات ومصادر البيانات ادلوجودة. تقنيات بني

                                                           
 .341ص.، Sugiyono ،ادلرجع السابق  14
 .245. ، صنفس ادلرجع   15
 .330، ص.نفس ادلرجع  16
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(Denzin) التثليث، وىي  تقنيات من أنواع أربعة اندى، ىناك عنو نقلت ما حبسب

احملقق و  والتثليث التثليث يف مصادر البيانات، والتثليث يف طريقة مجع البيانات، 

 17التثليث النظرية.

التثليث الذي استخدامها الباحثة يف ىذه الدراسة ىو التثليث يف طريقة مجع 

الباحثة البيانات ادلتعلقة  حبثتالبيانات. باستخدام التثليث يف طريقة مجع البيانات ، 

 بإندونيسيا؛د. ىدايات ادلاجستري عن تعليم اللغة العربية  احلاجاألستاذ الدكتور  آراءب

 الباحثة من خالل ادلقابلة و الوثائق. مجعتلبيانات اليت من ا عناصرىا ومهارهتا

                                                           
 .231ص. ، Andi Prastowo ،ادلرجع السابق  17
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 الفصل الرابع

 وتحليلها عرض البيانات

 هداياتد.  الحاجاألستاذ الدكتور لمحة إلى السيرة الذاتية  :المبحث األول

 السيرة الذاتية األستاذ الدكتور الحاج د. هدايات .1

سًنة عادة حيكي قصة تاريخ حياة الشخص. سًنة ديكن أف تعين أيضا قصة         

 قليال عن سًنة ستتحدث الباحثةحياة شخص ما كتبو شخص آخر. يف ىذه الدراسة، 

 د. ىدايات. احلاجاألستاذ الدكتور 

 : األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات    الكامل    .  االسم ٔ.ٔ

 ينايرمن   ٕٔ، يف التاريخ  الغربية جاكة -سوكابومي.  مكاف كتاريخ ادليالد : ٕ.ٔ

ٜٔٗٗ . 

 . التخصص العلمي     : علم اللغة كالبالغة القرآنية.ٖ.ٔ

 :  اجلهة اليت زبرج منها. ٗ.ٔ

ليسانس  : قسم تعليم اللغة العربية، جامعة شريف ىداية اهلل اإلسالمية  . أ

 .ٖٜٚٔاحلكومية جاكرتا، 

 .ٜٔٛٔالدكيل للغة العربية، السوداف : معهد اخلرطـو ادلاجستًن  . ب
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دكتوراه   : الدراسات العليا جبامعة شريف ىداية اهلل اإلسالمية احلكومية  . ج

 .ٜٜٛٔجاكرتا، 

اجلهة اليت يعمل فيها   : كلية الرتبية شريف ىداية اهلل اإلسالمية احلكومية  .٘.ٔ

 .ٖٕٔٓمتقاعد  –جاكرتا 

 كسائل التواصل         :  .ٙ.ٔ

 ٖٓ٘ٛٚٙٙٚٚ٘ٛٓ:            اجلواؿ

 milki.aan@gmail.com:       الربيد اإللكرتكين

 المنشورات العلمية األستاذ الدكتور الحاج د. هدايات .2

 مقاالت الندوات والمؤتمرات والدورات . أ

احملتول كطرؽ التعليم اللغة العربية دبجلس العلماء اإلندكنيسي، نوفمرب  (ٔ

ٕٕٓٔ. 

كاإلسالمية اليـو كمستقبل حياة اللغة العربية التطور االحتماعي للدكؿ العربية  (ٕ

 .ٕٗٔٓبإندكنيسيا، يناير 

األسس السيكولوجية كاللغوية لفهم القرآف الكرمي كالكتب الرتاث، يوليو  (ٖ

ٕٖٓٔ. 
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توسيع اآلفاؽ خلدمة البحث اللغوم العريب باجلامعات اإلسالمية، فرباير  (ٗ

ٕٓٔٗ. 

 .ٕٗٔٓمعات اإلسالمية، مارس التدريس الفعاؿ كإعداد البيئة العربية باجلا (٘

 .ٕٗٔٓنظاـ التقومي يف ادلسابقة القومية لقراءة الكتب الرتاث، أبريل  (ٙ

، مايو ٖٕٔٓإعداد الكتاب ادلدرسي للغة العربية القائم على ادلنهج الدراسي  (ٚ

ٕٓٔٗ. 

بادلدارس  ٖٕٔٓادلدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية على ادلنهج الدراسي  (ٛ

 .ٕٗٔٓ اإلسالمية، أغسطس

 الكتب  . ب

 تعليم اللغة العربية للمدارس االبتدائية اإلسالمية )كتاب مدرسي(. (ٔ

 تعليم اللغة العربية للمدارس ادلتوسطة اإلسالمية )كتاب مدرسي(. (ٕ

 تعليم اللغة العربية للمدارس الثانوية اإلسالمية )كتاب مدرسي(. (ٖ

 رسي(.تعليم اللغة العربية لفهم القرآف الكرمي للمبتدئٌن )كتاب مد (ٗ

 جواىر األلفية البن مالك. (٘

 البالغة للجميع كالشواىد من كالـ البديع. (ٙ
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 الجهود والخبرات في نشر اللغة العربية .3

 .ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔتعليم اللغة العربية بالراديو اإلندكنيسي،  . أ

 .ٜٕٓٓ-ٜٜٓٔتعليم اللغة العربية بالتلفزيوف اإلندكنيسي،  . ب

اهلل االسالمية احلكومية جاكرتا، مدرس بالدراسات العليا جبامعة شريف ىداية  . ج

ٜٜٜٔ-ٕٜٓٓ. 

مدرس بالدراسات العليا جبامعة موالما مالك إبراىيم االسالمية احلكومية ماالنق،  . د

 إىل اآلف. ٕٗٓٓمن 

مدرس بالدراسات العليا جبامعة سوناف جونونج جايت االسالمية احلكومية  . ق

 إىل اآلف. ٕٕٓٓباندكنج، من 

عة إماـ بوصلوؿ االسالمية احلكومية بادانج، من مدرس بالدراسات العليا جبام . ك

 إىل اآلف. ٕٚٓٓ

 إىل اآلف. ٕٓٔٓمدرس بالدراسات العليا جبامعة تشيباسونج االسالمية، من  . ز

رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية جامعة شريف ىداية اهلل االسالمية  . ح

 .ٜٜٚٔ-ٜ٘ٛٔاحلكومية، 

 .ٖٕٓٓ-ٜٜٜٔالعربية بإندكنيسيا،  الرئيس األكؿ الرباد ادلدرسٌن للغة . ط

 إىل اآلف. ٕٗٓٓىيئة اإلشراؼ الرباد ادلدرسٌن للغة العربية بإندكنيسيا،  . م
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 إىل اآلف. ٜٜٛٔرللس اخلرباء يف مركز اللغة ك علـو القرآف جباكرتا،  . ؾ

إىل  ٕٓٓٓرللس اخلرباء يف اجلمعية العربية لوزارة الرتبية كالثقافة اإلندكنيسية،  . ؿ

 اآلف.

 إىل اآلف. ٕٙٓٓالتأسيسية لالرباد القومي للمدرسٌن للغة العربية،  اذليئة .ـ 

 إىل اآلف. ٕٓٓٓمدير معهد سبيل السالـ العايل اإلسالمي تنجرانج بانتاف،  . ف

 إىل اآلف. ٖٕٓٓىيئة تأسيسية دلؤسسة رعاية اجملتمع القرآين،  . س

؛ ٕٙٓٓ؛ ٕٗٓٓرئيس رللس احلكاـ للمسابقة القومية لقراءة كتب الرتاث،  . ع

 .ٕٔٔٓ؛ ٕٛٓٓ

 دلادة اللغة العربية للمدارس اإلسالمية. ٖٕٔٓخبًن إلعداد ادلنهج الدراسي  . ؼ

 التكريم وطني .4

تكرمي كطين من كزير الرتبية كالثقافة اإلندكنيسية للقائمٌن بأعماؿ التدريبات كأمور  . أ

 ٔالتعليم.

 

 

                                                           
 السًنة الذاتية من األستاذ الدكتور احلج د. ىداايات ادلاجستًن )اعطى األستاذ الدكتور احلج د. ىداايات ادلاجستًن السًنة الذاتية إىل  5

 ادلقابلة(. يفالباحثة 
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األستاذ  آراءالمبحث الثاني : أهداف تعليم اللغة العربية؛ عناصرها ومهاراتها عند 

 الدكتور الحاج د. هدايات الماجستير

األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن عن األىداؼ التعليمية، أّف صياغة  آراء        

أىداؼ التعليم مناسبا باالحتياجات التالميذ. ال جيوز على ادلعّلم أف خيّمن أىداؼ التعليم. 

 احتياجات ربليل ىو ادلعّلم القياـ العمل الذم جيبفلذلك، قبل صياغة أىداؼ التعليم، 

، التالميذ تاجهارب اليت األشياء على للتعرؼ التالميذ احتياجات . اذلدؼ من ربليلالتالميذ

، ك للتعرؼ كم عمرىا لتسهيل يف التالميذإىل سًناة الذاتية  النظر خالؿ من يتم أف كديكن

جيدا  ديكن ادلعّلم لصياغة أىداؼ التعليم حّت  ،يذ، كغًن ذلكربليل السيكولوجية التالم

كما يف إطار النظرم السابق أّف صياغة أىداؼ ادلنهج   ٕ.كمناسبا باحتياجات التالميذ

يؤسس على أمرين. أكال، تنمية ادلطالب كاالحتياجات كحالة اجملتمع. ثانيا، يؤسس على 

 ٖ.الدكلة فلسفة، خاصة الفلسفية القيمة ربقيقأفكار ك يوّجو إىل 

األستاذ ىدايات، تعليم اللغة العربية  آراءىناؾ نوعٌن من أىداؼ التعليم عند 

ألغراض اخلاصة كتعليم اللغة العربية باذلدؼ احملدكد. تعليم اللغة العربية ألغراض اخلاصة 

كالـ   دبعىن مناسبا بادلهنة ادلتعلّمٌن. مثال إذا مهنتها كادلخرّب يف برامج التلفاز، فال حيتاج إىل

جّيد. ادلهّم للمخرّب ىو فهم ادلادة االخبار حّت يستطيع أف يعرّب األخبار، ك يقرؤىا جيدا 
                                                           

5
 .ٕ٘ٔٓأبريل  ٜٕمقابلة مع أستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن يف التاريخ   

5
 .ٖٓٔ، ص.  Nana Syaodih Sukmadinata، ادلرجع السابق 
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بتنغيم كضغط الصوت مناسبا بادلعىن يف كراء العباراتو. أّما تعليم اللغة العربية باذلدؼ احملدكد 

لقدرة الكفاءة يف  دبعىن تعليم اللغة العربية إلتقاف احدل من العناصر أك ادلهارات اللغوية أك

مادة خاصة. مثال ليفهم القواعد أك ادلفردات فقط، أك ديكن إلتقاف مهارة االستماع أك 

 ٗالكالـ أك القراءة أك الكتابة فقط، ليس كلهم.

كالتشجيع  بصرم مصطفي ك عبد احلميد بشكل عاـ، التحفيز آراءكلكن عند 

لدرس العميق إىل التعاليم اإلسالمية من  لتعّلم اللغة العربية يف أندكنيسيا ذلدؼ ديين، فهو

ادلصادر العربية، مثل القرآف الكرمي كاحلديث النبوم ك كتب الرتاث كغًنىا. فلذلك، يظهر 

مصطلح تعليم اللغة العربية لدراسة اإلسالمية. من جانب لدراسة اإلسالمية، ىناؾ أىداؼ 

ماسي كىدؼ احلجي كغًنىا.  أخرل من تعليم اللغة العربية، ىدؼ االتصايل كىدؼ الدبلو 

كّل الشخص الذم يتعّلم اللغة العربية لديو أىداؼ سلتلف مع اآلخر. فلذلك، يظهر 

 ٘مصطلح تعليم اللغة العربية ألغراض اخلاصة.

يف ىذا الفصل ستشرح الباحثة عن األمثاؿ من أىداؼ التعليم يف مرحلة سلتلفة عند 

األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن، فهي دلرحلة ادلدرسة، كاجلامعة كادلعهدية.  آراء

األستاذ ىدايات، لتعّرؼ أكال عن اللغة  آراءأىداؼ التعليم اللغة العرية يف ادلدرسة عند 

                                                           
5
 مقابلة مع أستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن  

1
 .ٙ، ص. Bisri Mustofa dan Abdul Hamid، ادلرجع السابق  
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ر ظه ٙالعربية، ليس تعليم اللغة العربية العالية، كلكن فقط يف مرحلة تعرفية عن اللغة العربية.

أىداؼ التعليم اللغة العربية يف ادلدرسة، خاصة يف العناصر كادلهارات اللغوية مكتوب يف 

النجاح التعليم يف كتاب األستاذ الدكتور  مؤشرات النجاح. ادلثاؿ على القائمة  من مؤشرات

 :ٚاحلاج د. ىدايات ادلاجستًن كما يلي

 ادلفردات كالعبارات ( أ

 .مناسب بشكلدة ادلفردات اجلدي أك الكلمات مطابقة (ٔ

 مطابقة العبارات اجلديدة إىل اجلمل الكاملة. (ٕ

 يذكر ادلفردات اجلديدة مناسبا بالصورة ادلقدمة. (ٖ

 يكمل اجلملة باختيار ادلفردات ادلقدمة باإلجابة الصحيحة. (ٗ

 االستماع ( ب

 إىل الكلمات ادلسموعة. تعريف (ٔ

 إىل اجلملة ادلسموعة.تعريف  (ٕ

 إىل معىن الكلمة ادلسموعة. تعريف (ٖ

 إىل معىن اجلملة ادلسموعة.تعريف  (ٗ

 إىل معىن اجلملة ادلسموعة منسبا بالصورة ادلقدمة.تعريف  (٘
                                                           

5
 .مقابلة مع أستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن  

5
 ز.ص.  ،D. Hidayat، ادلرجع السابق  
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 .إىل فكرة الرئيسي من الفقرة ادلسموعةتعريف  (ٙ

 احلوار/ الكالـ ( ج

 احملاكرة باستخداـ كلمة السؤاؿ ادلقدمة. (ٔ

 ادلربرلة. اجلملة بناءاحملاكرة باستخداـ  (ٕ

 اإلتصالية ادلربرلة.احملاكرة باستخداـ العبارة  (ٖ

 ادلقدمة. األسئلة جييب (ٗ

 .ادلربرلة اجلملة بناء مع الصورة كصف (٘

 الرتكيب ( د

 يفّرؽ أشكاؿ الفعل )ادلاضي، ادلضارع، ك األمر(. (ٔ

 يوفق اخلرب كادلبتدأ يف مذكر ك مؤنث ك يف ادلفرد أك اجلمع. (ٕ

 يستخدـ أشكاؿ الفعل )ادلاضي أك ادلضارع( مناسبا بالزمن الفاعل. (ٖ

، كموصوؿ(. يستخدـ (ٗ  األدكات يف اجلملة )مثل أدكات النصب، كأدكات اجلـز

 يفّرؽ ادلعىن من األدكات )أدكات النصب كاجلـز ك فعل كاف(. (٘

 يستخدـ االسم بعالمة االعراب الصحيحة. (ٙ

 يستخدـ فعل ادلضارع بعالمة االعراب الصحيحة. (ٚ

 القراءة ( ق
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 قرأ النص القراءة بادلخرج ك تعغيم جيدا كصحيحا. (ٔ

 السؤاؿ عن احملتول النص القراءة.جييب  (ٕ

 يقّرر صحيح ك خطأ على اجلمل ادلقدمة من جهة ادلعىن. (ٖ

 يذكر الفكرة الرئيسية من الفقرة يف مادة القراءة ادلقدمة. (ٗ

 الكتابة ( ك

 رّتب الكلمات أك العبارات غًن منظمة إىل اجلمل. (ٔ

 رّتب اجلمل غًن منظمة إىل الفقرة. (ٕ

 جييب السؤاؿ لًنّتب الفقرة. (ٖ

 الفقرة بالفاعل ادلربرلة. يوفق (ٗ

 يكمل اجلملة بالعبارة الصحيحة. (٘

 األستاذ ىدايات، لكي الطالب آراءأّما أىداؼ التعليم اللغة العرية يف اجلامعة عند 

الثقافية.  الكفاءة االتصالية، ك الكفاءات، منها الكفاءة اللغوية، كالكفاءة ثالثة لديهم

تتضمن الكفاءة اللغوية أربع مهارات اللغة )االستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة( ك ثالثة 

كالرتاكيب  -كالتعابًن السياقية كالعبارات االصطالحية –عناصر اللغة )األصوات كادلفردات 

ب أف لكي يستطيع الطال ىنا الثقافية تقصد االتصالية ك الكفاءة كانت الكفاءةالنحوية(.  
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يتطبق الكفاءة اللغوية يف التواصل مناسب بالثقافة العربية، خاصة الثقافة اإلسالمية، 

 ٛاإلسالمية. التعاليم مبادئ مع تتعارض ال اليت ادلعاصرة عادلية ثقافة إىل باإلضافة

 االبتدائية ادلرحلة من الرمسية بدءا آخر أّف تعليم اللغة العربية يف ادلدارس آراءكىناؾ 

اجلامعة، خاصة ادلدارس اإلسالمية )مدرسة اإلبتدائية ك ادلتوسطة ك الثنوية( كجامعة  إىل

اإلسالمية. تعليم اللغة العربية يف تلك ادلدارس تتعّلق باللغة العربية كلغة دين اإلسالـ. يف 

 حّت اآلف، يطلب ٜٜٚٔجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق، منذ سنة 

األكىل التباع تعليم اللغة العربية، ىدفها لبناء قدرة الطالب  السنة يف الطالب عمجي من

 ٜباللغة العربية اليت ستكوف األداة لعمل دراسة اإلسالمية.

األستاذ ىدايات، لكي لدل  آراءك أىداؼ التعليم اللغة العرية يف معهد عند 

ية، مثل القرآف الكرمي أك كتب الرتاث الطالب قدرة يف قراءة كفهم الكتب الّدينية باللغة العرب

اإلسالمية. مثال يف كتاب أستاذ ىدايات )تعليم اللغة العربية لفهم القرآف الكرمي 

للمبتدئٌن(، اذلدؼ من ىذا الكتاب زلدكد جدا لقراءة يف معىن فهم القرآف بسيطا. ديكن 

 كصحيحة. جيدة مجةتر  يكوف أف جيب ال نفسو، كقدرة القائمة للهيكل كفقا ترمجة تكوف قد
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كىذه األىداؼ مناسبا باإلطار النظرم أّف تعليم اللغة العربية يف ادلعهد، خاصة يف 

معهد السلفي يهدؼ إىل فهم كتب الرتاث اليت فيها تتعّلق بالتعاليم اإلسالمية، حّت ديكن 

 ٓٔأف يقاؿ أّف ىدؼ تعليم اللغة العربية فيها لدراسة اإلسالمية.

األستاذ  آراءستعرض الباحثة النتيجة من ربليل أىداؼ التعليم اللغة العربية عند 

 الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن بشكل بسيط من خالؿ جدكؿ كما يلي:

 1جدول 

 ؛ عناصرها ومهاراتهاتعليم اللغة العربيةأهداف 
 األستاذ الدكتور الحاج د. هدايات الماجستير آراءعند  

يف صياغة األىداؼ ادلبادئ 
 التعليمية

 أىداؼ التعليم مناسبا باالحتياجات التالميذ .ٔ
 ال جيوز على ادلعّلم أف خيّمن أىداؼ التعليم .ٕ
 التالميذ قبل صياغة األىداؼ احتياجات ربليل .ٖ

أنواع أىداؼ تعليم اللغة 
 العربية

 تعليم اللغة العربية ألغراض اخلاصة .ٔ
 )مناسبا بادلهنة ادلتعلّمٌن(

 اللغة العربية باذلدؼ احملدكدتعليم  .ٕ
)إلتقاف احدل العناصر أك ادلهارات اللغوية أك لقدرة الكفاءة 

 يف مادة خاصة(
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ادلثاؿ من أىداؼ التعليم 
 دلرحلة سلتلفة

 مرحلة ادلدرسةيف  .ٔ
أىداؼ التعليم اللغة العربية  ، كمرحلة تعرفية عن اللغة العربية)

يف ادلدرسة، خاصة يف العناصر كادلهارات اللغوية مكتوب يف 
 (مؤشرات النجاح

 يف مرحلة اجلامعة .ٕ
الكفاءات، منها الكفاءة اللغوية،  ثالثة )لدل الطالب

 (الثقافية الكفاءة االتصالية، ك كالكفاءة
 يف مرحلة ادلعهدية .ٖ

الكتب الّدينية باللغة )لدل الطالب قدرة يف قراءة كفهم 
 العربية(

 

 آراءاخلالصة من ربليل البيانات السابقة عن األىداؼ لتعليم اللغة العربية عند 

األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن، أّف جيب على أىداؼ التعليم مناسبا 

ل صياغة باالحتياجات التالميذ. فلذلك، يعمل ادلعّلم على ربليل احتياجات التالميذ قب

األىداؼ. كيقسم األستاذ ىدايات قسمٌن من أىداؼ التعليم اللغة العربية، تعليم اللغة 

العربية ألغراض اخلاصة اليت مناسبا بادلهنة ادلتعلّمٌن، ك تعليم اللغة العربية باذلدؼ احملدكد 

دلثاؿ إلتقاف احدل العناصر أك ادلهارات اللغوية أك لقدرة الكفاءة يف مادة خاصة. ىناؾ ا

من أىداؼ التعليم دلرحلة ادلدرسة كاجلامعة كادلعهدية. مرحلة ادلدرسة ىي مرحلة تعرفية عن 
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اللغة العربية، ك أىداؼ التعليم اللغة العربية يف ادلدرسة، خاصة يف العناصر كادلهارات اللغوية 

ت، منها الكفاءا ثالثة مكتوب يف مؤشرات النجاح. أىداؼ التعليم يف مرحلة اجلامعة لقدرة

تعليم اللغة العربية يف معهد الثقافية. أّما  الكفاءة االتصالية، ك الكفاءة اللغوية، كالكفاءة

 يهدؼ إىل قدرة يف قراءة كفهم الكتب الّدينية باللغة العربية.

األستاذ تعليم اللغة العربية؛ عناصرها ومهاراتها عند آراء  موادالمبحث الثالث: 

 الماجستير الدكتور الحاج د. هدايات

األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن عن ادلواد لتعليم اللغة اللغة العربية،  آراء

كما يف إطار النظرم السابق أّف   ٔٔأّف ال بّد على ادلواد التعليمية مناسبة باألىداؼ التعليمية.

لتحقيق أىداؼ التعليم احملددة، فيحتاج إىل مواد الدراسة. تتكوف ادلواد الدراسية من 

الرئيسية  األفكار على حيتوم فرعي موضوع أك موضوع زلددة. كل فرعية كمواضيع ادلواضيع

 ٕٔمناسبا باألىداؼ احملددة.

دلادة االتصالية. ادلادة االتصالية ىي ادلادة اليت ادلادة اليت تقّدـ يف عملية التعليم ىي ا

هتتّم إىل كظائف اللغة، مثل كيف يسأؿ شيئا أك خيرب أك يدعو شيئا، ك كيف لرفض تلك 

الدعوة، كغًنىا من كظائف اللغة. ادلادة االتصالية أيضا دبعىن ادلادة اليت مناسبا بالوضع 
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قاؿ عبد احلميد كغًنه السابق أّف االتصايل  كما ٖٔكاحلاؿ التالميذ، كمناسبا باالحتياجاهتا.

دبعىن مناسب باالحتياجات التالميذ الذين سيستخدـ تلك ادلادة ك يعرض كظائف اللغة 

  ٗٔالحتياجات التالميذ. كفقا احملتاجة ك مرتبة

يرل أستاذ ىدايات، أحيانا حيتاج ادلعّلم إىل تصّرؼ ادلواد التعليمية لتسهيل التالميذ 

اللغة العربية. مثال يف ادلادة األصلية، كجد ادلفردات الصعبة للتالميذ، فيجب  عندما تعّلم

على ادلعّلم أف يتغًّن تلك ادلفردات أك العبارات بادلفردات أسهل من قبل. ادلادة االتصالية 

 ىي ادلادة احلقيقية أك األصلية، دبعىن ادلادة اليت تعّلم يف عملية التعليم مناسبا بالبيئة احمليطة

 مرتبطة تكوف اف التالميذ. يف مدخل االتصايل، أشكاؿ اللغة )كلمة ك مجلة كغًنىا( ذبب

ذلك، اعطى مدخل االتصايل إىل مكونات أك  اىل باالضافة احلقيقة. ك يف احلياة مواقف مع

 ٘ٔمواد اللغة اليت تتعّلق بادلواقف الشائعة.

ادلادة احلقيقية أك األصلية أيضا دبعىن العرب الذم تصمم ادلادة، ألّف عادة إذا كتب 

أك صمم ادلعّلم ادلواد الدراسة نفسا، ينسى عن ثقافة العرب أك غًن مناسبا بالثقافة 
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العربية من مراجع األصلي، مثل  النصوص الستخداـ ىذا دبعىن يفضل ادلعّلم ٙٔالعرب.

 ٚٔىا باللغة العربية نقية.الصحيفة كاجملالت كغًن 

ادلوضوع دلادة التعليم يف كتاب األستاذ ىدايات "تعليم اللغة العربية" ىي ادلوضوع 

البسيطة عن احلياة اليومية أك األحواؿ اليت حدثت أك كجدت يف بيئة التالميذ. ادلوضوع 

سرتية، كاحلياة اليومية، ادلتعّلمة يف مرحلة ادلدرسة منها: التعّرؼ، ك احلياة ادلدرسية، كاحلياة األ

 ٛٔكاذلوايات، كادلهنة، كادلرافق العاّمة، كالسياحة، كالبيئة كادلادة اإلسالمية، كغًن ذلك.

( ٕ( ادلفردات كالعبارات، ٔيعرض األستاذ ىدايات ادلادة التعليم برتتيب كما يلي: 

 ٜٔ( دركس إضافية.ٙ( الكتابة، ك ٘( القراءة، ٗ(  الرتكيب، ٖاحلوار، 

ادلفردات كالعبارات يف أّكؿ كّل الدرس، ألّّنما كمفتاح األّكؿ لفهم النص،  تكضع

كاحلوار، كالرتكيب، كالقراءة كالكتابة. ال تكتب ادلفردات كالعبارات بالكلمة كلكن باجلملة 

بوسائل السمعية. ستعطي الباحثة ادلثاؿ دلادة ادلفردات كالعبارات يف كتاب أستاذ ىدايات 

لصف التاسع بادلوضوع "رأس السنة اذلجرية اجلديدة". ادلفردات كالعبارات دلرحلة ادلتوسطة 

أَرَاَد اْلُكفَّار َأْف  –اليت ترتبط هبذا ادلوضوع ىي: َمَنَع الُكفَّار َأْف يُػَهاِجَر النِبُّ ِإىَل اْلَمِديْػَنة 
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ِديْػَنة  –ذَلُم تَػَرَؾ اْلُمَهاِجُرْكف أَْمَوا –صَلَّى اهلُل َرُسولَو  -يَػْقتُػُلوا الرسوؿ 
َ
ََل َيُكْن ذَلُم يف ادل

 ٕٓبُػُيوت.

الثاين ىي ادلادة احلوار. عندما تعّلم التالميذ احلوار، فتدّرب أيضا الرتكيب فيها، 

كلكن أحيانا يعرض األستاذ ىدايات النص احلوار لتطبيق احلوار أك الكالـ للتالميذ. يهتّم 

يف ىذه ادلادة، مثل الكلمة "كّل عاـ كأنتم خبًن" األستاذ ىدايات بتقدمي العبارات االتصالية 

 :ٕٔك "كأنتم يف صّحة كعافية". ادلثاؿ من مادة احلوار اليت تكتب األستاذ ىدايات كم يلي

 + : َما تَارِْيُخ اليَػْوـ؟

 اأَلكَّؿ ِمن احمَلرَّـ: اليَػْوـُ  -

 ، ِإَذف!+ : ضَلَْتِفل ِبذِْكَرل ِىْجَرة الرَُّسْوؿ

 َتِفل ِبذِْكَرل ِىْجَرة الرَُّسْوؿ: َصِحْيح، ضلَْ  -

 + : ُكلَّ َعاـ َكأَنْػُتم خِبًَْن!

 .: َكاَنْػُتْم يف ِصحَّة َكَعاِفَية -

ىذه ادلادة بشكل احملاكرة )سؤاؿ كجواب( بٌن ثانية أك ثالثة التالميذ باستخداـ 

  ٕٕتركيب أك أمناط اجلملة اليت ستعّمق يف مادة الرتكيب.
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الرتكيب. قّدـ األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن دلادة الثالث ىي ادلادة 

الرتكيب أكال قبل مادة القراءة، ألّف يشعر األستاذ د. ىدايات إذا التالميذ جيدا يف 

الرتكيب، فتستطيع أف تقرأ النّص جّيدة كصحيحة أيضا. فلذلك، ادلهم ىي تقوية يف 

اخلطوات االستقرائية أك القياسية أك اندماج بينهما، يعّلم التالميذ الرتكيب ب ٖٕالقواعد أكال.

مناسبا باخلصائص الرتكيب الذم يعّلم التالميذ. مّث توّفر تدريبات على الرتكيب كاستتقرار ك 

 ٕٗإختبار.

الرابع ىي ادلادة القراءة. تصميم ادلادة بتقدمي ادلفردات اليت عرفت يف أّكؿ الدرس 

درست  يف الدركس ادلعنية. ذبب على ادلادة القراءة أف  برتكيب ك أمناط اجلملة خاصة اليت

تناسب بالرتكيب السابقة. مثال إذا مادة الرتكيب عن اسم الفاعل، فيجب على النص أف 

يقدـّ القراءة اليت فيها اسم الفاعل أيضا. يبدأ التعليم باحملاكرة عن زلتويات القراءة عامة، 

كفهم ادلقركء، بطريقة الرتمجة كخيار األخًن. سول  كيتبع بأنشطة التقليد، قراءة التناكيب،

ذلك، يستطيع التعليم أيضا أف يبدأ بقراءة الصامتة مّث التدريبات على القراءة كاستتقرار ك 

 ٕ٘إختبار.
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مجيع من اكاخر الكلمات يف كتاب التعليم األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات 

ر احلاج د. ىدايات ادلاجستًن من كتابة ادلاجستًن بدكف الشكل. احلّجة األستاذ الدكتو 

النصوص دلادة القراءة َل يعطي الشكل، ألّف ثقافة العرب يف قراءة  يف اكاخر الكلمات

الكلمة أك اجلملة ال يعرؼ االعراب، كالثاين لتسهيل التالميذ اإلندكنيسي يف قراءة النصوص 

دلرحلة ادلتوسطة لصف التاسع ادلثاؿ من النص القراءة  يف كتاب أستاذ ىدايات  ٕٙالعربية.

 بادلوضوع "رأس السنة اذلجرية اجلديدة" كما يلي:

ِديْػَنة. َمَنَع الُكفَّار اْلُمْسِلِمٌْن َأْف يُػَهاِجُركا 
َ
"أَرَاَد ادلْسِلُمْوف َأْف يُػَهاِجُركا ِمن َمكَّة ِإىَل ادل

َصلَّى اهلل َعَلْيِو َكَسلَّم.َلَْ َيْسَتِطع الُكفَّار َأْف  ِإىَل اْلَمِديْػَنة، َبْل أَرَاُدْكا َأْف يَػْقتُػُلوا َرُسْوَؿ اهلل

ِدْينة َساِلِمٌْن".
َ
يػْعنا ِإىَل ادل )الرتبية الدينية،  ٕٚدَيْنَػُعْوُىم، أَلفَّ اهلل صَلَّاه َكصّلَّى َأْصَحابَو، َكَكَصُلوا مجَِ

 اجلزء الثاين(

وّجو، تقصد اخلامس ىي الكتابة. عملت تالميذ ىذه األنشطة بشكل انشاء م

الستقرار يف اتقاف شكل الكلمة أك الرتكيب كالدركس قبلها. لقصر الوقت، بعض أك مجيع 

مادة الكتابة ديكن أف يعمل التالميذ كالواجبة ادلنزلية. البحث عن احلصوؿ أك النتيجة عمل 

  ٕٛالتالميذ، من حيث الفردية أك اجلمعية لديها منفعة كبًنة لتحقيق اذلدؼ التعليمية.
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األخًن ىي دركس إضافية. تصميم ىذا الدرس ليعطي فرصة للتالميذ الذين لديهم ك 

"إصلازات على مستول" ليملك تدريس ادلفردات عميقا، كعنصور القواعد، كالعبارات 

االتصاليات. كلكن ىناؾ شلكنات للتالميذ اآلخر الذين يريدكف أف يعّلموا ىذه ادلادة، 

ية  يف مدرسة. مع أّف دركس إضافية ليس مادة إلزامية، بعضيا أك كليا، جلعاؿ بيئة العرب

 ٜٕكلكن مازاؿ أف حيتاج إىل توجيو ادلعّلم، حّت كل العمل بفعالية.

يف كتاب تعليم اللغة العربية عند مؤلفة األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات، ليس 

 مهارة ىناؾ مادة خاصة لالستماع باذلدؼ إىل اقتصاد األكقات. سول ذلك، حقيقة يف

األخرل أيضا ترتبط كتدّرب عن االمساع التالميذ، حّت لتعليم االستماع، فقط اعطاء 

الباحثة التدريبات اليت تتعّلق بادلادة من خالؿ  كسائل السمعي بشكل شريط. ستعرض 

 تاد. ىداي احلاجاألستاذ الدكتور  آراءتعليم اللغة العربية عند النتيجة من ربليل مواد 

 ادلاجستًن بشكل بسيط من خالؿ جدكؿ كما يلي:

 2جدول  

 ؛ عناصرها ومهاراتهاتعليم اللغة العربية مواد
 األستاذ الدكتور الحاج د. هدايات الماجستير آراءعند  

 ادلبادئ يف عرض ادلواد التعليمية
 مناسبة باألىداؼ التعليمية .ٔ
 ادلادة االتصالية: .ٕ
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 يهتّم إىل كظائف اللغة ( أ
 بالوضع كاحلاؿ التالميذمناسبا  ( ب
 كمناسبا باالحتياجات التالميذ ( ج
 أحيانا حيتاج إىل تصّرؼ ( د
 ادلادة احلقيقية أك األصلية ( ق

)مناسبا بالبيئة احمليطة التالميذ كالعرب 
 الذم تصمم ادلادة(

ادلوضوع دلادة التعليم يف كتاب األستاذ 
 ىدايات "تعليم اللغة العربية"

كاحلياة األسرتية، التعّرؼ، ك احلياة ادلدرسية، 
كاحلياة اليومية، كاذلوايات، كادلهنة، كادلرافق العاّمة، 

 كالسياحة، كالبيئة كادلادة اإلسالمية.

 عرض ادلواد الدراسية

)يف أّكؿ كّل الدرس،  المفردات والعبارات  .ٔ
 تكتب ادلفردات كالعبارات باجلملة(

)تدّرب الرتكيب فيو، بشكل احملاكرة،  الحوار  .ٕ
 احلوار لتطبيق( يعرض النص

)قبل مادة القراءة، يعّلمو باخلطوات  التركيب  .ٖ
 بنيهما(  اندماج،القياسية أك االستقرائية 

)ذبب أف تناسب بالرتكيب السابقة،  القراءة  .ٗ
 مجيع اكاخر الكلمات بدكف الشكل(

 )بشكل انشاء موّجو( الكتابة .٘
ليعطي فرصة للتالميذ ليملك ) دروس إضافية .ٙ
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عميقا، كعنصور القواعد، تدريس ادلفردات 
 كالعبارات االتصاليات

 

األستاذ  آراءلتعليم اللغة العربية عند  ادلواداخلالصة من ربليل البيانات السابقة عن 

باألىداؼ  مواد التعليم مناسبةجيب على  الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن، أفّ 

ادلادة االتصالية. ادلوضوع دلادة التعليم يف  التعليمية. ادلادة اليت تقّدـ يف عملية التعليم ىي 

كتاب األستاذ ىدايات "تعليم اللغة العربية" ىي ادلوضوع البسيطة عن احلياة اليومية أك 

األحواؿ اليت حدثت أك كجدت يف بيئة التالميذ. يعرض األستاذ ىدايات ادلادة التعليم 

( ٘( القراءة، ٗالرتكيب،   (ٖ( احلوار، ٕ( ادلفردات كالعبارات، ٔبرتتيب كما يلي: 

( دركس إضافية. ليس ىناؾ مادة خاصة لالستماع باذلدؼ إىل اقتصاد ٙالكتابة، ك 

األكقات، حّت لتعليم االستماع، فقط اعطاء التدريبات اليت تتعّلق بادلادة من خالؿ  كسائل 

 السمعي بشكل شريط.

األستاذ اراتها عند آراء المبحث الرابع: عملية تعليم اللغة العربية؛ عناصرها ومه

 الدكتور الحاج د. هدايات الماجستير

ىدايات ادلاجستًن أّف عملية التعليم تشمل د.  احلاجاألستاذ الدكتور قاؿ 

األشخاص، خاصة ادلتعّلم كادلعّلم كادلنّفذ لعملّية التعليم اللغة العربية. تتعّلق عملية التعليم 
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عند مركر عملية التعليم،  ٖٓكجد بشكل طريقة التعليم.بكيفية لتقدمي ادلواد اليت قد جعل أك 

جيب على ادلعّلم أف يهتّم األحواؿ، منها ادلدخل كالطريقة كالوسيلة ادلستخدمة يف تعليم اللغة 

العربية. البّد أف تكوف ادلدخل كالطريقة كالوسيلة مناسبا ك دعما لتحقيق األىداؼ 

 التعليمية.

ادلستخدـ يف تعليم اللغة العربية ىو مدخل يرل أستاذ ىدايات أّف ادلدخل 

االتصايل. توجيو دلدخل االتصايل إىل اللغة الشفهية. من اخلصائص اللغة الشفهية ىي كثًنا 

من تكرارا ك غالبا يف استخداـ اسم فاعل، كغًنىا. فلذلك مدخل االتصايل حقيقية ال 

 بالضركرة إذا قّرر موضوعها ليس حيتاج إىل الكتاب الدراسة، ال يقّرر ادلوضوع الدراسة، ألفّ 

العرب، ألّف  الدكؿ يف العربية اللغة تعّلم االتصايل دبعىن ادلثالية، الناحية كفقا للحالة. من

عندما تعّلم التالميذ اللغة العربية، كىم يف البيئة األصلية من اللغة ادلتعّلمة، ستسّهل التالميذ 

 ٖٔإلتقاف تلك اللغة.

ال بّد على طريقة، مناسبة باألىداؼ كادلواد التعليمية. قاؿ أستاذ ىدايات أّف 

يقسّم أستاذ ىدايات نوعٌن من الطريقة، الطريقة القددية كالطريقة احلديثة. الطريقة 

القواعد كالرتمجة كالطريقة ادلباشرة ك الطريقة السمعية الشفوية، اليت كلهم من الطريقة 

ائق ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية القددية. أّما يف كتاب شيفوؿ مصطفى كانت طر 
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طريقة  ، كطريقة القواعد كالرتمجةمن طريقة القددية مثل  ٕٖللتالميذ يف إندكنيسيا

 ، ك طريقة ادلباشرة، ك طريقة االنتقائية.القراءة

أستاذ ىدايات ىي الطريقة اليت توجيهها إىل  آراءأّما الطريقة احلديثة يف  

األستاذ أزىر ارشد ىي الطريقة اليت  آراءادلدخل االتصالية. كلكن طريقة احلديثة يف 

، Suggestopediaمثل التالميذ، نفسية التالميذ أك توجيهها إىل إىل نفسية  هتتمّ 

Counseling Learning Method ك ،The Silent Way.ٖٖ 

ريقة قددية ىي القواعد، دبعىن تقرير صحيح أـ خظأ من اخلصائص من ط 

القواعد. كالثاين، ال هتتّم الطريقة القددية إىل الوضع كاحلاؿ. أّما اخلصائص من طريقة 

 الوضع مع يتفق دباحديثة ىي تقرير صحيح أـ خظأ ليس من القواعد، كلكن 

 ٖٗكاحلاؿ. كالثاين، ذبب على الطريقة احلديثة مناسبة بالبيئة احمليطة التالميذ.

األستاذ الدكتور احلاج  آراءأّما الطريقة ادلستخدمة يف تعليم اللغة العربية عند 

د. ىدايات ىي الطريقة النظرية الوحدة. قاؿ األستاذ ىدايات أّف الطريقة النظرية 

الوحدة نقيا، كلكن التوفيق بٌن نظرية الوحدة ك نظرية  الوحدة يف كتابو ليس النظرية
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الفركع. كاف يف الواقع ىذه النظرية ستستخدـ الحتياجات زلددة كال ديكن أف يفصل 

 ٖ٘بينهما، دبعىن سيحتاج ادلعّلم إىل نظرية الوحدة كالفركع يف كقت سلتلف.

كاحلوار ادلثاؿ من نظرية الوحدة، يف درس أك موضوع كاحد، ىناؾ القراءة  

كالرتكيب كالكتابة. جعل الرتكيب احملور يف ىذا الدرس. يقدـ الرتكيب من خالؿ 

احلوار، مّث يتعزز يف القراءة كيدّرب يف الكتابة باإلنشاء ادلوّجو، كلكن ىناؾ ادلادة 

 ٖٙاخلاصة لرتكيب أيضا كمثل نظرية الفركع.

ادلدخل كالطريقة، كجود الوسائل مهّم أيضا يف عملّية التعليم.  إىل باإلضافة

يشرح أستاذ ىدايات أّف استخداـ كسائل التعليم يؤسس على احتياجات التالميذ. 

ىذا التعبًن مناسبا باإلطار النظرم السابق أّف يف اختيار ك زبطيط الوسائل ينبغي أف 

واد الدراسة كحالة ادلوجودة. بنظر إىل يناسب باألىداؼ التعليمية، كحالة التالميذ، كم

خصائص التالميذ، فينبغي لوسائل ادلستخدمة أف يناسب بقدرة التالميذ ك سهولة 

 ٖٚالستخدامها ك غًن ادلخطر للتالميذ.

ليس أمور كاجب للمدارس لديها ادلعمل اللغوية. إذا التالميذ ال ربتاج إليها،  

. مثال من كسائل التعليم ىي الشريط كالصورة فال ربتاج ادلدارس لديها ادلعمل اللغوية
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اليت مستخدمة يف تعليم ادلفردات كاالستماع. أّما لألصوات فيو، استخدـ الصوت من 

ناطق األصلي، خاصة يف ادلواد الرئيسية. الصورة من كسائل البصرية ك الفعالية 

ل السمعية الشريط لوسائ ك ٖٛالستخدامها خاصة للتعرؼ ادلفردات ك األمناط اجلملة.

من خيار صحيح لتعّلم اللغة، ككذلك لتعليم اللغة العربية، ألّف باستخداـ شريط 

 ٜٖديكن ادلعّلم أف يلعب مسجالت مرغوب فيها.

األستاذ  آراءستعرض الباحثة النتيجة من ربليل عملية التعليم اللغة العربية عند 

 ادلاجستًن بشكل بسيط من خالؿ جدكؿ كما يلي: تاد. ىداي احلاجالدكتور 

 3جدول 

 ؛ عناصرها ومهاراتهاتعليم اللغة العربية عملية
 األستاذ الدكتور الحاج د. هدايات الماجستير آراءعند  

 تعريف عملية التعليم اللغة العربية
 تشمل األشخاص، خاصة ادلتعّلم كادلعّلم .ٔ
جعل أك كجد تتعّلق بكيفية لتقدمي ادلواد اليت قد  .ٕ

 بشكل طريقة التعليم

 ادلدخل التعليمية
 مدخل االتصايل:

 توجيو إىل اللغة الشفهية، باخلصائص:  .ٔ
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 كثًنا من تكرارا ( أ
 غالبا يف استخداـ اسم فاعل ( ب

 ال حيتاج إىل الكتاب الدراسة .ٕ
ال يقّرر ادلوضوع الدراسة، ألّف إذا قّرر موضوعها  .ٖ

 للحالة كفقا بالضركرة ليس
 العرب الدكؿ يف العربية اللغة متعلّ  .ٗ

 الطريقة التعليمية

 مناسبة باألىداؼ كادلواد التعليمية .ٔ
 تقسيم طريقة التعليم: .ٕ

الطريقة القددية )الطريقة القواعد كالرتمجة  ( أ
كالطريقة ادلباشرة ك الطريقة السمعية 

 الشفوية(، كخصائصها:
 تقرير صحيح أـ خظأ من القواعد (ٔ
 ال هتتّم إىل الوضع كاحلاؿ (ٕ

الطريقة احلديثة )توجيهها إىل ادلدخل  ( ب
 االتصالية(، كخصائصها:

 مع يتفق دباتقرير صحيح أـ خظأ  (ٔ
 كاحلاؿ الوضع

 مناسبة بالبيئة احمليطة التالميذ (ٕ
الطريقة ادلستخدمة ىي التوفيق بٌن نظرية  .ٖ

 الوحدة ك نظرية الفركع
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 الوسيلة التعليمية

 يؤسس على احتياجات التالميذ .ٔ
التعليم ىي الشريط كالصورة يف ادلثاؿ من كسائل  .ٕ

 تعليم مهارة االستماع
تستخدـ األصوات يف الشريط من ناطق  .ٖ

 األصلي، خاصة يف ادلواد الرئيسية
 

تشمل األستاذ الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن  آراء يفعملية التعليم 

األشخاص، خاصة ادلتعّلم كادلعّلم كادلنّفذ لعملّية التعليم اللغة العربية ك تتعّلق بكيفية لتقدمي 

ادلواد الدراسية. أّما ادلدخل ادلستخدـ يف تعليم اللغة العربية ىو مدخل االتصايل. يقسّم 

من طريقة  استاذ ىدايات نوعٌن من الطريقة، الطريقة القددية كالطريقة احلديثة. اخلصائص

قددية ىي تقرير صحيح أـ خظأ من القواعد ك ال هتتّم إىل الوضع كاحلاؿ. أّما اخلصائص من 

كاحلاؿ ك مناسبة بالبيئة احمليطة  الوضع مع يتفق دباطريقة حديثة ىي تقرير صحيح أـ خظأ 

ئل التالميذ. أّما الطريقة ادلستخدمة ىي التوفيق بٌن نظرية الوحدة ك نظرية الفركع. كسا

التعليم مهّما أيضا يف عملّية التعليم. استخداـ كسائل التعليم يؤسس على احتياجات 

 التالميذ.

 



55 
 

 
 

األستاذ المبحث الخامس: تقويم تعليم اللغة العربية؛ عناصرها ومهاراتها عند آراء 

 الدكتور الحاج د. هدايات الماجستير

ستاذ الدكتور احلاج د. األ آراءأىداؼ من أداء تقومي التعليم اللغة العربية عند 

يرل أستاذ ىدايات  ٓٗ، دلعرفة بقدر اإلمكاف على ربقيق أىداؼ التعليم.ىدايات ادلاجستًن

أّف التقومي مهّم جّدا يف عملية التعليم اللغة العربية. من خالؿ اختبار، ديكن ادلعّلم أف يعرؼ 

كديكن أيضا لتحفيز أك إلطاع الّدكافع  احملددةالتعليم  ىداؼأ ربقيق بقدر اإلمكاف على

للتالميذ. كاف اذلدؼ يف اختبار اللغة ىو القدرة اللغة، ليس معرفة عن اللعة، حّت ديكن أف 

يقاؿ أّف اختبار اللغة ىو االختبار عن قدرة اللغة بشكل عاـ، سواء  عن الكفاءة اللغوية أك 

 ٔٗادلهارة اللغوية.

اللغوية غًن متساكيا، ألّف ىدفها سلتلفة. فلذلك،  التقومي لكّل العناصر ادلهارات

صلاح التعليم ألداء التقومي التعليم. شرح األستاذ  مؤشرات جيب على ادلعّلم أف يؤسس على

ىدايات أنّو يعطي اىتماما كبًنا على التقومي يف كتبو "تعليم اللغة العربية". بعدما انتهاء 

بعدما انتهاء ادلادة القراءة، مّث التدريبات. كبعدما ادلادة الرتكيب، مباشرة إىل التدريبات. 

اعطاء ادلفردات، مباشرة إىل التدريبات أيضا. حّت مهارة االستماع موجود تدريبات فيها، 

مع أّف ال يوجد ادلادة اخلاصة لالستماع، كلكن مباشرة إىل التدريبات بعدما انتهاء درسٌن. 
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الدراسية باذلدؼ لتدريب مستول التفكًن ك مهارة  يعرض اعطاء التدريبات لكّل أخًن ادلواد

 ٕٗادلقدمة. التعليمية ادلواد يفهم التالميذ بعدما

حبثت الباحثة يف إطار النظرم أّف اخلصائص اليت ذبب أف سبتلكها اختبار جّيدا 

فهي: ادلوضوعية، كالصدؽ، كالثبات، كتطبيق العملي. األستاذ ىدايات موافقا أّف تلك 

 لتقومي أك االختبار جّيدا.اخلصائص 

الباحثة أّف ىناؾ أنواع االختبارات التحصيلية اليت ديكن استخدامها  أيضا شرحت

يف غرفة الصف، كمن ىذه األنواع: االختبارات الشفوية، ك االختبارات ادلقالية، ك 

باحثة االختبارات ادلوضوعية، ك االختبارات األدائية. أّما شرح من ىذه االختبار قد حبثت ال

 يف إطار النظرم السابق. 

يف ىذا الفصل، ستحّلل الباحثة عن مناذج التقومي من كتاب األستاذ الدكتور احلاج 

د. ىدايات ادلاجستًن. مناذج يف العناصر كادلهارات اللغوية يف كتاب أستاذ ىدايات كما 

 يلي:

 ادلفردات كالعبارات ( أ

باستخداـ االختبارات ادلوضوعية  كاف منوذج االختبار يف مادة ادلفردات كالعبارات

 بشكل اختيار من متعدد. كادلثاؿ من فعل األمر يف تدريبات فهي:

                                                           
55
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 امإل الفراغ بفعل مناسب من األفعاؿ اآلتية! (ٔ

 امإل الفراغ بكلمة مناسبة من الصندكؽ! (ٕ

 اخرت أنسب األفعاؿ بٌن القوسٌن! (ٖ

 اخرت كلمة مناسبة من الكلمات بٌن القوسٌن! (ٗ

 ـاحلوار أك الكال ( ب

كاف منوذج االختبار يف مادة احلوار أك الكالـ باستخداـ االختبارات الشفوية بشكل 

 اجملاكرة. كادلثاؿ من فعل األمر يف تدريبات فهي:

 تبادؿ األسئلة كاألجوبة كما يف ادلثاؿ! (ٔ

 اجر احلوار مع صديقك كما يلي! (ٕ

 الرتكيب ( ج

ادلوضوعية بشكل اختيار كاف منوذج االختبار يف مادة الرتكيب باستخداـ االختبارات 

من متعدد ك االختبارت ادلقالية، ليس باإلجابة احلرّة كلكن باإلجابة ادلوّجهة بشكل 

 جيعل الكلمة أك اجلملة برتكيب صحيح. كادلثاؿ من فعل األمر يف تدريبات فهي:

 اخرت الصحيح شلّا بٌن القوسٌن! (ٔ

 امإل الفراغ كما يف ادلثاؿ! (ٕ

 بٌن القوسٌن على الرتتيب! اقرأ اجلمل اآلتية كفقا دلا (ٖ
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 أجب عّما يلي كما يف ادلثاؿ! (ٗ

 !ترجم ما يلي إىل اللغة اإلندكنيسية اجلّيدة (٘

 القراءة ( د

كاف منوذج االختبار يف مادة القراءة باستخداـ االختبارات ادلوضوعية بشكل الصواب 

ؿ من فعل كاخلطأ، كاالختبارات ادلقالية أيضا بشكل اإلجابة السؤاؿ كفقا للقراءة. كادلثا

 األمر يف تدريبات فهي:

قل )صحيح( إذا كانت العبارة صحيحة كقل )خطأ( إذا كانت خاطئة. كصّحح  (ٔ

 اخلطأ كفقا للقراءة السابقة!

 أجب عن األسئلة اآلتية كفقا للقراءة السابقة! (ٕ

 الكتابة ( ق

رّة كاف منوذج االختبار يف مادة الكتابة باستخداـ االختبارت ادلقالية، ليس باإلجابة احل

كلكن باإلجابة ادلوّجهة بشكل جيعل الكلمة أك اجلملة برتكيب صحيح. كادلثاؿ من فعل 

 األمر يف تدريبات فهي:

 كّمل حسب الضمائر! (ٔ

 أجب عن األسئلة اآلتية إجابة كاملة! (ٕ

 ترجم إىل اللغة العربية الصحيحة! (ٖ
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 !حّوؿ الفعل ادلاضي إىل الفعل مضارع مكا يف ادلثاؿ (ٗ

 االستماع ( ك

االختبار يف مادة االستماع باستخداـ االختبارت ادلوضوعية بشكل  كاف منوذج

 االختيار من ادلتعدد األجوبة ادلسموعة. كادلثاؿ من فعل األمر يف تدريبات فهي:

 ستستمع كلمة. اكتب يف ادلربّع: أ أك ب أك ج أك د ادلقابل للكلمة اليت تسمعها! (ٔ

 د ادلقابل للجملة اليت تسمعها!ستستمع مجلة. اكتب يف ادلربّع: أ أك ب أك ج أك  (ٕ

ستستمع مجلة. اكتب يف ادلربّع: أ أك ب أك ج أك د الّداؿ على اجلملة اليت  (ٖ

 تسمعها!

ستستمع كلمة. اكتب يف ادلربّع: أ أك ب أك ج أك د الّداؿ على الكلمة اليت  (ٗ

 !تسمعها

اليت ستستمع مجلة. اكتب يف ادلربّع: أ أك ب أك ج أك د للصورة ادلناسبة للجملة  (٘

 تسمعها!

اخلالصة من ادلبحث السابق أّف مناذج االختبار يف العناصر اللغوية باستخداـ 

االختبارات ادلوضوعية كادلقالية. كنقطة تركيزىا التقاف الرتكيب يف تدريبها. أّما مناذج 

االختبار يف ادلهارات اللغوية باستخداـ االختبارات ادلوضوعية، كادلقالية كالشفوية. كنقطة 
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التقاف  ركيزىا يف استخداـ اللغة لفهم ادلسموع، كالتواصل، كفهم نصوص العريب كت

 الرتكيب.

األستاذ  آراءستعرض الباحثة النتيجة من ربليل عملية التعليم اللغة العربية عند 

 الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن بشكل بسيط من خالؿ جدكؿ كما يلي:

 4جدول 

 ؛ عناصرها ومهاراتهاالعربيةتعليم اللغة  تقويم
 األستاذ الدكتور الحاج د. هدايات الماجستير آراءعند  

 دلعرفة بقدر اإلمكاف على ربقيق أىداؼ التعليم أىداؼ من أداء تقومي التعليم

 ادلبادئ يف أداء تقومي التعليم

 أكثر التدريبات من ادلادة/تكرارا يف تدريبات .ٔ
الدرس، مباشرة إىل بعدما انتهاء ادلادة لكّل (

 )التدريبات يف كّل عناصر كادلهارات اللغوية
النجاح التعليم ألداء  مؤشرات يؤسس على .ٕ

 التقومي التعليم

 اخلصائص من اختبار جّيد

)كجود إجابة كاحدة متفق عليها لكل ادلوضوعية  .ٔ
 سؤاؿ(

 )يقيس ما كضع لقياسو(الصدؽ  .ٕ
يف )إذا أجرم مرات عدة يف أزمنة سلتلفة الثبات  .ٖ

 نفس الظركؼ فإنو يعطي نفس النتائج تقريبا(
 )يرتبط بسهولة يف اداء االختبار(تطبيق العملي  .ٗ
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 مناذج االختبار 

مناذج االختبار يف العناصر اللغوية باستخداـ  .ٔ
االختبارات ادلوضوعية كادلقالية. كنقطة تركيزىا 

 التقاف الرتكيب يف تدريبها.
باستخداـ  مناذج االختبار يف ادلهارات اللغوية .ٕ

االختبارات ادلوضوعية، كادلقالية كالشفوية. كنقطة 
تركيزىا يف استخداـ اللغة لفهم ادلسموع، 

التقاف  كالتواصل، كفهم نصوص العريب ك
 الرتكيب.

 

األستاذ  آراءلتعليم اللغة العربية عند  التقومياخلالصة من ربليل البيانات السابقة عن 

أىداؼ من أداء تقومي التعليم اللغة العربية ىو  الدكتور احلاج د. ىدايات ادلاجستًن، أفّ 

دلعرفة بقدر اإلمكاف على ربقيق أىداؼ التعليم. ادلبادئ يف أداء تقومي التعليم ىي أكثر 

النجاح التعليم ألداء  مؤشرات التدريبات من ادلادة أك تكرارا يف تدريبات ك يؤسس على

التقومي التعليم. أّما من اخلصائص من اختبار جّيد ىي ادلوضوعية، كالصدؽ، كالثبات 

كتطبيق العملي. مناذج االختبار يف العناصر اللغوية باستخداـ االختبارات ادلوضوعية 

كادلقالية. كنقطة تركيزىا التقاف الرتكيب يف تدريبها. أّما مناذج االختبار يف ادلهارات اللغوية 

ـ االختبارات ادلوضوعية، كادلقالية كالشفوية. كنقطة تركيزىا يف استخداـ اللغة لفهم باستخدا

 التقاف الرتكيب. ادلسموع، كالتواصل، كفهم نصوص العريب ك
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

اعتمادا على نتائج البحث اليت سبق ذكرها يف الفصل الرابع، استنتجت الباحثة يف  

هذا الفصل ملخص نتائج البحث و االقرتاحات تتعّلق بآراء األستاذ الدكتور احلاج د. 

 هدايات عن تعليم اللغة العربية كما يلي: 

 ملخص نتائج البحث . أ

األستاذ الدكتور احلاج د. هدايات أهداف تعليم اللغة العربية يف عناصرها عند آراء  .1

إلتقان الكفاءة اللغوية فهي الكفاءة اليت تتعلق بالنظام الصوتية، ، ادلاجستري

أهداف تعليم اللغة العربية والقواعد النحوية والصرفية، والعبارات االصطالحية. أّما 

إلتقان أربع  ستاذ الدكتور احلاج د. هدايات ادلاجسترياأليف مهاراهتا عند آراء 

مهارات اللغوية، فهي مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة، مّث جيعل التالميذ 

 أن يستطيع الستخدامها يف احلياة.

األستاذ الدكتور احلاج د. مواد تعليم اللغة العربية؛ عناصرها ومهاراهتا عند آراء  .2

أّن ادلادة اليت تقّدم يف عملية التعليم هي ادلادة االتصالية ، ادلاجستريهدايات 

ومناسبة بالبيئة احمليطة التالميذ، حّّت ادلوضوع دلادة التعليم يف كتاب األستاذ 

هدايات "تعليم اللغة العربية" هي ادلوضوع البسيطة عن احلياة اليومية أو األحوال 
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يذ. عرض األستاذ هدايات ادلادة التعليم اليت حدثت أو وجدت يف بيئة التالم

( القراءة، 4(  الرتكيب، 3( احلوار، 2( ادلفردات والعبارات، 1برتتيب كما يلي: 

( دروس إضافية. ليس هناك مادة خاصة لالستماع باذلدف إىل 6( الكتابة، و 5

ادة اقتصاد األوقات، حّّت لتعليم االستماع، فقط اعطاء التدريبات اليت تتعّلق بادل

 من خالل  وسائل السمعي بشكل شريط.

األستاذ الدكتور احلاج د. عملية تعليم اللغة العربية؛ عناصرها ومهارهتا عند آراء  .3

تتعّلق بثالثة أشياء فهي ادلدخل، والطريقة، والوسيلة. مدخل  هدايات ادلاجستري

ستخدمة ادلستخدم يف العناصر وادلهارات اللغوية هو مدخل االتصايل. و طريقة ادل

يف العناصر وادلهارات اللغوية هي التوفيق بني نظرية الوحدة و نظرية الفروع. أّما 

استخدام وسائل التعليم يف العناصر وادلهارات اللغوية يؤسس على احتياجات 

 التالميذ، مثل صورة و شريط لتعليم ادلفردات، واألصوات واالستماع.

األستاذ الدكتور احلاج د. هدايات د آراء تقومي تعليم اللغة العربية يف عناصرها عن .4

مناذج االختبار يف العناصر اللغوية باستخدام االختبارات ادلوضوعية ، أّن ادلاجستري

وادلقالية. ونقطة تركيزها التقان الرتكيب يف تدريبها. أّما مناذج االختبار يف ادلهارات 

وية. ونقطة تركيزها يف اللغوية باستخدام االختبارات ادلوضوعية، وادلقالية والشف

 استخدام اللغة لفهم ادلسموع، والتواصل، وفهم نصوص العريب و التقان الرتكيب.
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 االقتراحات . ب

 للتعرفجيب على معّلم أن حيّلل احتياجات التالميذ قبل صياغة أهداف التعليم،  .1

سيكون التالميذ حينما عملّية التعليم اللغة العربية، حّّت  تاجهاحت اليت األشياء على

 تعليم اللغة العربية جذابا وممتازا.

جيب على ادلعّلم أن يهتّم بتقدمي ادلادة التعليمية ادلناسبة باألهداف التعليمية، ويهتّم  .2

 بادلبادئ يف تقدمي مادة اللغة العربية.

عملية التعليم اللغة العربية حتتاج إىل ادلعّلم ممتازا يف رلال اللغة العربية. ادلعّلم الذي  .3

م عن اللغة ادلنطوقة وادلكتوبة، وادلعلّم الذي يستطيع أن يستخدم ادلدخل يهف

والطريقة والوسيلة ادلتنوعة عندما يعّلم العناصر وادلهارات اللغوية، اليت تدعم إىل 

 حتقيق األهداف التعليمية اللغة العربية ادلطلوبة.

رة وكفاءة التالميذ يف اللغة أداء تقومي التعليم اللغة العربية مهّم للمعّلم دلعرفة إىل قد .4

العربية و دلعرفة بقدر اإلمكان على حتقيق أهداف التعليم. ولكن يف أداء االختبار، 

 ختبار جيد.جيب على ادلعّلم أن يهتّم باخلصائص من ا
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