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 ، تدريس اللغة العربية دراسة شخصيةالكلمة األساسية : 
بكيفية   هي حماولة ْلجياد، لتطوير، جلمع البيانات واملعلومات عن الشخصي ةاألرقام دراسة 

. التدريس هو نشاط أو عملية اللغة املوجودة يف الفصل ات واملعرفةمنهجي ْلنتاج املعلوم
الدراسي هو تعليم اللغات احلديثة مبا يف ذلك اللغة العربية. يف وضع اللغة العربية يف إندونيسيا 
يف الفرتة من بداية الدخول حىت اآلن بطبيعة احلال هناك األرقام اليت تلعب دورًا يف تعليم اللغة 

 تطويرإندونيسيا ولكن ليس هناك كثي من الناس الذين يعرفون ومعرفة كيفية معاجلة  العربية يف
تدريس اللغة العربية يف إندونيسيا بالفعل الكثي من اْلحاالت إنشاء كلية يف  .اللغة العربية يف إندونيسيا

ول تدريس هذا العمر من الصعب تطوير. ولذلك، خبي يف تعليم اللغة العربية سيتم صب أفكاره ح
 اللغة العربية

 (2)حول تدريس اللغة العربية،  املاجستي تهداي د. وصف تفكي األستاذ( 1): البحثوالغرض 
  . صف كيفية مسامهة األستاذ هدايت حول تدريس اللغة العربيةو 

من  نهج البحوث النوعية املستخدمة مع هذا النوع من الدراسة البحثيةملتحقيق األهداف أعاله، 
 .وأساليب مجع البيانات املستخدمة هي وثائق ومقابالت  قام. أداة رئيسي الباحثاألر 

عملية حيث  املاجستي هدايت د. وفقا لدال األستاذ( 1)تدريس اللغة العربية،  البحثنتائج 
طريقة كيف متارس العلم.  يعطمث إعطاء التالميذ يتلقون الدروس واملدرس  الدرساملعلمني إعطاء 
يف تعليم املعلمني يف الطلب كمتحدث حتفيزي، ميسر  املاجستي هدايت د. األستاذوأيضا حسب 

شخصية خيالية،معلم اللغة العربية   املاجستي هدايت د. األستاذ (2) .كرميةالويف وثيقة مع أخالق 
قبل القيام مبجموعة  نضالكبية هلا دور كبي جدًا يف متطوير اللغة العربية يف إندونسيا، وقد

 وعة من خط الكتابة واألكدميية واملناهج الدراسية والوسائل التعليمية.متن
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Study of personage is effort to find, develop, collect datas dan 

information about a character in a systematic to improve or produce 

information and knowledge. Teaching is an activity or process existing 

language in the classroom is teaching modern languages including Arabic. 

In the development of the Arabic language in Indonesia from the beginning 

of the entry until now of course there are figures that play a role in teaching 

the Arabic language in Indonesia but not a lot of people who know and find 

out how the development of teaching process the Arabic language in 

Indonesia. The teaching of the Arabic language in Indonesia, is already 

much referrals create faculty at this age find it difficult to 

develop. Therefore, an expert on teaching Arabic will pour his thoughts 

about the teaching of the Arabic language. 

The purpose of this study is to: (1) describe the thinking of Prof. d. 

Hidayat about teaching the Arabic language, (2) describe how the 

contribution of Prof. D. Hidayat of the teaching of the Arabic language. 

 To achieve the objectives above, qualitative research approach 

used with this type of research study of figures. A key instrument is the 

researchers themselves, and data collection techniques used are 

documentation and interviews. 

 The results showed that (1) the teaching of Arabic, according to 

Prof. D. Hidayat is a process where teachers give lessons and then pupils 

receiving lessons and teachers give terakahir way how practiced the science 

has been given. And also according to Prof. d. Hidayat in teaching teachers 

in demand as a motivational speaker, facilitator and in close with akhlaqul 

karimah. (2) Prof. D Hidayat is a fictional character, a great teacher and 

language consultants have a very big role in developing the Arabic language 

in Indonesia, by doing a variety of efforts through a variety of line either 

line of writing, academic, curriculum and instructional media. 
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 Study Tokoh adalah usaha untuk menemukan , mengembangkan, 

mengumpulkan data-data dan informasi tentang seorang tokoh secara 

sistematik guna meningkatkan atau menghasilkan informasi dan 

pengetahuan. Pengajaran adalah kegiatan atau proses berbahasa yang ada di 

dalam kelas dicapai dalam pengajaran bahasa modern termasuk bahasa 

Arab. Dalam perkembangan bahasa Arab di Indonesia dari awal masuk 

hingga saat ini tentunya ada tokoh-tokoh yang berperan dalam pengajaran  

bahasa Arab di Indonesia namun tidak banyak dari masyarakat yang 

mengenal dan mengetahui bagaimana proses perkembangan pengajaran 

bahasa Arab di Indonesia. Pengajaran bahasa Arab di Indonesia sudah 

banyak rujukan yang membuat pengajar pada zaman ini merasa sulit 

berkembang. Oleh karena itu, seorang pakar pengajaran bahasa Arab akan 

menuangkan pemikiran nya tentang pengajaran Bahasa arab  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk:(1) mendeskripsikan pemikiran 

Prof. D. Hidayat tentang pengajaran  bahasa Arab, (2) mendeskripsikan 

bagaimana kontribusi Prof. D. Hidayat tentang pengajaran Bahasa Arab. 

 Untuk mencapai tujuan diatas, digunakan pendekatan penelitian 

kualitatif  deskriptif dengan jenis penelitian study tokoh . Instrumen kunci 

adalah peneliti sendiri, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dokumentasi dan wawancara . 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa(1) pengajaran Bahasa Arab 

menurut Prof. D. Hidayat adalah sebuah proses yang mana guru 

memberikan pelajaran lalu murid menerima pelajaran dan terakahir guru 

memberikan cara bagaimana mengamalkan ilmu yang telah diberikan. Dan 

juga menurut Prof. D. Hidayat dalam pengajaran guru di tuntut sebagai 

seorang motivator, fasilitator dan di tutup dengan akhlaqul karimah. (2) 

Prof. D. Hidayat adalah salah satu tokoh ,guru besar  dan konsultan bahasa 

yang memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan bahasa Arab 

di Indonesia, dengan melakukan berbagai macam upaya melalui berbagai 

macam jalur baik itu jalur penulisan,akademis,kurikulum dan media 

pembelajaran.
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 لفصل األولا
 اإلطذر العذم

 
 خلفية البحث .أ 

املسلمون يتعلمون اللغة العربية يف بداية نشْاهتا هبدف ديين. من 
 كانت اللغة العربية للعبادة، مثل الصال ة و الدعاء و غي ذالك من اسباهبا،

القرآن و احلديث كمصدر  1.اآلعمال اليت حيتاج اىل املسلمون استخدامها
 اللغة الربية. حيتاج املسلمون اىل اللغة العربية.ب بتعقيدة  اْلسالم تك

 .كثي معلماهتا يف كتاب العرابيةألن   ، لينتشر الن ظرية اْلسالمية
عند مور الزمان، فهدف اْلنسان لتعلم اللغة العرابية متغيًا. باْلضافة 
إىل دراسة اْلسالمية، هناك هدف اآلخر من تعليم اللغة العربية، اهلدف 

قد انتشر أهدف  2 واهلدف الدبلومسي واهلدف احجي مثااًل،اْلتصايل
ن  الناس حيتجون اىل اللغة العربية ليتفعلون يف تعليم اللغة العربية سريعاً، ال

 يبءهتم.
ا لُغة القرآن  أمهي ة تعل م اللغة العربي ة تكمن أكرب أمهي ة لل غة العربي ة يف أّن 

هو تشريف من اهلل ُسبحانُه وتعاىل هلذِه  الكرمي، ونزول القرآن بالل غة العربي ة
اللغة اليت ُكِتَب هلا اخللود والبقاء خللود كالم اهلل تعاىل، ولكل  من أراد أن 
يفهم الُقرآن الكرمي ويعرف معانيه وحُمكم آياته وُمراد اهلل عز  وجل  منه عليه 

غتها، وحنوها، أن يتعل م اللغة العربي ة على أصوهلا وأن يتعر ف إىل معانيها وبال
وصرفها. يُفيد تعل م الل غة العربي ة بأن جيعل من لسانك ُمستقيمًا غي ذي 
بهم من القول أو 

ُ
عوج، فالل سان العريب  أكثر األلسنة وضوحًا وخيلو من امل

املعاين السقيمة أو الركيكة. اللغة العربي ة من أكثر اللغات احتواءًا على 
فردات البليغة وذات املعاين

ُ
 القوي ة واأللفا  اجلزلة وبتعل م اللغة العربي ة امل

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

(Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 7-8. 
2
 Ibid. hal. 60 
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نكون قد اكتسبنا هذِه امللكة العجيبة اليت تتسم هبا الل غة العربي ة عن باقي 
الل غات وتتزي ن هبا. بتعل م الل غة العربي ة نكون قد فهمنا لغة العلم، ألن  الل غة 

غراض العلمي ة. الل غة العربي ة لغة علمي ة أصيلة ذات مفاهيم ومعاين تفي باْل
العربي ة أصبحت لُغة مشرتكة بني البشر الذين من أصول عربي ة. وأيضًا لغة 
سلمني من كاف ة أحناء العاَل، حيث جتمعهم املصادر التشريعية 

ُ
جامعة بني امل

للدين اْلسالمي واليت مجيعها بالل غة العربي ة من القرآن الكرمي ومن أحاديث 
 والسالم، وكذلك سية الصحابة الكرام والسلف الصاحل.النيب  عليه الصالة 

اللغة العربي ة أمهي ة عظيمة يف معرفة األحكام الفقهي ة عن طريق 
استنباطها من مصادرها األصيله واجلدير بالذكر هو الفائدة العظمى للغة 
، فالفقيه البارع هَو الذي يُتقن فٌنون الل غة،  العربي ة يف علم الفقه اْلسالمي 
، ويستطيع النظر يف األدلة،  ويعرف املعاين اليت يُريدها الشرع اْلسالمي 
 والرتجيح بينها، وهذا من خالل فهمه الواسع ملعاين الل غة حسب النصوص.

فينبغى للناس ان يعرف انتشر تعليم اللغة العربية يف اندونسيا. و يف عاملنا 
اللغة اْلندونسيية سهلة. احلاضر، نظر اجملتمع ان  اللغة الغربية صعبة، اما 

، أل ّنم عربية أصعب من اللغة اْلندونيسيةاعتماد على اّنم يفكزون اللغة ال
ال يستجدمون اللغة العربية يف حياهتم اليومية. مع ان كل  اللغة لديهم درجة 

 الص عبة والس هلة خمتلفة. ليس هناك " صعبة " إذا أراد الن اس أن حياوهلا.
وي "تدريس" أو "تعليمات". يعين تدريس  مصطلح "التعلم" يسا

(. وهكذا 22، ص 1167كيفية التدريس أو الوعظ. )بورواديناتا، 
قبل الطالب( )من قبل  التدريس تعريف نفسها كقانون للتعليم والتعلم )من

التدريس وأنشطة التعلم أحد األنشطة املباشرة اثنني. املقصود من  املعلمني(.
  النحو األمثلذلك أن حتدث األنشطة على 

وبعبارة أخرى، هو عملية التدريس الذي يعمل، وكيفية تعليم أو 
تدريس املوضوع تدريس، كل شيء عن التدريس، حتذير )عن اخلربات 



3 

واألحداث من ذوي اخلربة أو منشار(. )خالد س. ق، قاموس اللغة 
(. يتم التدريس أنشطة املدرسني يف إيصال املعرفة إىل 1117اْلندونيسية، 

الطالب. ويعرف التدريس أيضا التفاعل بني التعليم والتعلم وجيري التدريس 
 كعملية التأثي املتبادل بني املعلمني والطالب

هو واحدة من قادة تعليم اللغة العربية  املاجستي تاهداي د. األستاذ
الذين سكب الكثي من أفكاره للنهوض بتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا. 

عبارته اهلائل هي اللغة العربية مكتوبة كتب املرحلة االبتدائية من  من أعمال
التعليم على، وكان يعرف أيضا خبي يف أساليب التعلم وتدريس اللغة 
العربية. أنا كباحث يريد مفهوم أو فكر له للتعلم من املستوى األساسي إىل 

 املستوى اجلامعي.
العربية الذي يهتم   األستاذ د. هدايات املاجستي أحد من اخلبي

بتدريس اللغة العربية للتالميذ يف إندونسيا. جيب للمعل م أن يطلع اللغة 
العربية بكتبه، من املعل م يف مستوى اْلبتدائي حىت  الث انوي، ألن  معظم 

" يف عملي ة تعليم تعليم اللغة العلربيةاملعل م اللغة العربية يستخدم كتبه وهو "
 اللغة العربية. 

هدايات املاجستي هوالشخص ال ذي مناسب كموضوع  تاذ د.األس
البحث. أواًل، من النزاهة الشخصية، لديه معرفة عميقة عن اللغة الغربية. 

، كم  اللغة العربية يف هذا احلال تتضمن عاى تدريس اللغة العربية بشكل عام
م هدايات املاجسثي اآلن كمدير املعهد لوهر سبيل السال. ذ ديشغل األستا

سيبوتات، جاكرتا. مدير املعهد الجيعله متكب  رًا، ولكن ه يزال أن جيعل اللغة 
العربيةلرتكيز الرئيسي. وهذا واضح من خليفة بين املعهد إىل مؤسسني املعهد 
سبيل السالم، أحد منهم هو األستاذ د. هدايات املاجستي . يشعر 

للذي لديهم القدرة مي ااألستاذ د. هدايات املاجستي  أن  متخر ج اْلسال
 لقراءة وفهم الكتاب الدينية باللغة العربية قليل جداً.االكفاءة و 
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ثانيا، أن  األستاذ د. هدايات املاجستي ناجحا يف جماله، جمال اللغة 
ن طريق التدريس اللغة العربىة، وعن علم اللغة العربية من شغل الكتابته ع

الكرمي. أكثر ال ركيز فكرة األستاذ  القرآنية و عن اللغة العربكذالك والعربية و 
يتعلق باملدخل اْلتصايل، مبعىن كيفية جلعل التالميذ  د. هدايات املاجستي

على إستخدام اللغة الغربية يف التواصل مع اآلخرين. فطبعا مدعومة  أن يقدر
أيضا إىل البيئة العربية. يف كتبة "تعليم اللغة العربة" أكثر الرتكيز جلعل 

 وصل مع اآلخرين.تنشطا الستخدام اللغة العربية للالتالميذ 
يعطي األستاذ د. هدايات املاجستي مسامهة كبية يف تعليم اللغة 
العربية. كان األستاذ د. هدايات املاجستي معروف من خالل مألفته، فهو 
أيضا يعطي أرائه عن تعليم اللغة العربية. من هذه ندوات قد م األستاذ د. 

يف تعليم اللغة العربية، حيث عن املنهج أو طريقة أو  ستيهدايات املاج
الوسيلة يف تعليم اللغة العربية، حىت  الندوة اليت تتعلق ناالتباط بني اللغة 

ظيم املنهج الدرلسية يف تعليم اللغة عالعربية مع القرآن الكرمي. الندوة عن الت
واريد يف هذه الندوة، العربية مثال، كان األستاذ د. هدايات املاجستي أحد امل

ويعرب على أمهية تنظيم املنهج الدرسية يف تدريس اللغة العربية يف مستوى 
 الذين ليساجلامعة، ألن  أصبحت اللغة العربية "آفة" للطالب، خصوصا 

 اخلليفة التعليمية من املعهد. 
 تاهداي د. األستاذيف هذا البحث تريد الباحث أن توضح فكرة 

إن طريقة تعلم اللغة العربية اكتسبت  .ريس اللغة العرابيةيف تد املاجستي
اهتمام خرباء لغة التعلم عن طريق إجراء دراسات خمتلفة ملعرفة فعالية من 
أساليب التعلم املختلفة. وقد علم أن األسلوب أصبح مهم جدًا يف دراسة 

الذين أصبحوا ي اللغات األجنبية مبا يف ذلك اللغة العربية. أحد الشخص
 املاجستي تاهداي د. األستاذأيضا مراقب يف العاَل لتعليم اللغة العربية هو 

تعليم قال هذا، ومؤلف دورًا هاما يف تطوير "العاَل تعليم اللغة العربية". 
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ورتوم صحفني، معهد خ صحفني إكمال درجة املاجستي يف أداويل اللغة
دراسات العليا يف . إكمال الدكتور يف كلية ال1111ختام السودان يف عام 

  .1111جاكرتا عام " "جامعة الدولة اْلسالمية
عدد قليل من كتاباته وحماضرات حماضرات علمية، وكان معروفا 
للعلماء أساليب التعلم وتعلم اللغة العربية. أعماله يف املناهج الدراسية، 

 واْلشارة يف املدارس اْلعدادية والثانوية.
 يذتداد. ه تساذ األ فكرةتأخذ الباحث عن هذا املوضوع "

تطوير تدريس يف ، ألن له فكر جيد في تدريس اللغة العرابية" المذجساير
أستاذ اللغة اللغة العرابية للباحث خاصة  يف تدريس  اللغة العربية. النجاح

 .العربية" أدب اجلامعي اْلسالم
 

 أتسئلة البحث .ب 
أسئلة فقدم الباحث  استنادا على خلفية البحث الىت سبق بياّنا،

 البحث هي:
  ؟ اللغة العربية عن تدريساملاجستي  تاهداي د. األستاذما فكرة  .1
 ؟ يف تدريس اللغة العرابية املاجستي تاهداي د. األستاذ ما مسامهة .2

 
 أهداف البحث .ج 

بالنظر إىل أسئلة البحث اليت أبنتها الباحث فيما سبق، فاألهداف 
 اليت أرادت الباحث كما يلى: 

 تدريس اللغة العربية. عن املاجستي تاهداي د. ستاذاأللوصف فكرة  .1
 اللغة العرابية.  تدريسيف املاجستي تاهداي د.األستاذلوصف ملسامهة  .2
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 أهمية البحث .د 
تشتمل أمهية هذا البحث على ترجى أن يكون هذا البحث مفيدا، ف

 كما يلي:  جانبني
 من الناحية النظرية .1

ية وتقدم معارف املعلم لرتق  املقصود من هذا البحث، أن تكون
 .اللغة الربيةوالطالب يف  تدريس 

 للباحث .2
 أن يكون هذا البحث مفيدا لزيادة التعلم واملعرفة يف املستقبل عن فكرة 

 .اللغة الربيةتدريس يف املاجستي  تاهداي د. األستاذ
 اللغة العربية. للمعلم .3

 د. ستاذاأل عن تطبيق فكرة قأن يكون هذا البحث جيعل املعلم أن يفر 
 . اللغة الربيةتدريس يف   املاجستي تاهداي

 للمؤسسة التعليمية .4
اخلاص ب اللغة العرابيةاملعلومات يف تدريس  يهذا البحث أن يعط يرجى

 املاجستي. تعلى فكرة األستاذ د.هدايا
 
 حدود البحث .ه 

 تاهداي د. األستاذمن هذه الدراسة، تقتصر الباحث على فكرة 
اللغة العربية عن فكرة ومسامهة. وأما هذا البحث يف  دريستيف املاجستي 

 .2117حىت يناير  2116عمله مزال شهرين من ديسمرب 
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 حذتتحديد المصطل .و 
كيفية لشخص على وصف شيء أو فيما يتعلق به بتصوير  :فكرة .1

 تاهداي د. األستاذ تقصد يف هذه الدراسة هو فكرة يتفكرة ال 3خمتلفة.
 لغة العربية. تدريس اليف  املاجستي

هو  املاجستي تاهداي د. األستاذ: املاجستي تاهداي د. األستاذ .2
شخصية خيالية الذي له دور كبي جدًا لتطوير تعليم اللغة العربية يف 

 .عام. مع احملاوالت العديدة اليت قد مت القياميفإندونيسيا وآسيا بشكل 
 املعلم والطالبعملية اتصال بني  التدريس هو :تدريس اللغة العرابية .3

االتصال ليس جملرد االتصال إمنا هي من أجل إيصال رسالة معينة من 
مهارة الكالم هي املهارة  ىل الطالب مثل مهارات معينة.إاملعلم 

األساسية بعد مهارة االستماع. وتشتمل مهارة الكالم على احملادثة 
لقدرة على والتعبي الشفهى. الكالم هو مهارة انتاجية تطلب من املعلم ا

استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام وترتيب 
اجلمل الكلمات حىت تساعد على التعبي عما يريده املتكلم يف مرادف 

ى أن الكالم عبارة عملية ذكية تتضمن دافعا للمتكلم مث أاحلديثا 
ىن مضمونا للحديث كما أن الكالم تعترب عملية انفعالية واجتماعيا، ومع

هذا أن الكالم هو عملية تبدأ وينتهى بامتام عملية اتصال صوتية مع 
 متحدث من بناء اللغة يف موقف اجتماع.

 
 الدراتسذت السذبقة .ز 

 اج د.حلستاذ الدكتور ااألراء أ"وضوع امليف  دراسة إيكا رحماوايت .1
 ،م 2115امعي جلباالعام ا ،عن تعليم اللغة العربية" جسرتاملاهدايات 
ستاذ األراء أى معرفة عن أدف هذا البحث ه. و امعيجلالبحث ا

                                                           
3
 A. Hidayat, Pemikiran Islam Tentang Teologi dan Filsafat (Bandung: Pustaka Setia, 

2006), hal. 15. 
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 العناصرعن تعليم اللغة العربية  جسرتاملاهدايات  اج د.حلالدكتور ا
 اج د.حلستاذ الدكتور ااأل كيف أراء ممتاز مناللغوية و  املهاراتاللغة و 

تلف عن اخهذه الدراسة  .عن تعليم اللغة العربية جسرتاملاهدايات 
ضوع مو  يفهو  والدراسة الباحث راسة إيكا رحماوايتد يف دراسة الباحث

 هدايات اج د.احل رستاذ الدكتو األ فكرةموضوع  دراسة إيكا رحماوايت
األستاذ فكرة موضوع " الباحث الدراسةاللغة العربية و تدريس عن 

ان يبحث عموضو  ،يف تدريس اللغة العرابية هدايات الدكتور احلاج د.
 .العربية غة تدريس الليففكرة العلم 

 دراسة أمحد زبيدي يف املوضوع " كياهي احلاج اْلمام زركشي كونتور .2
لعربية )دراسة عن طريق تدريس )إندونسيا( جهوده يف تعليم اللغة ا

م رسالة  2111-2117مع . بالعام اجلالكالم والكتابة( رةمها
دراسات العليا جبامعة اْلسالمية احلكومية مالنج. البرنامج  ،ياملاجست

شي عن طريق تدريس مهارة ذا البحث يبحث عن فكرة اْلمام زركه
السالم   الكتابة يف إجناح تدريس اللغة العربية يف معهد دارالكالم و 

كونتور فونوروغو. يذكر الباحثون أن اْلمام زركشي أحد البارزين 
وع الناجح يف تدريس اللغة الغربية مبعهد دار السالم كونتور فونوروكو بأن

الصرف. هذه الدراسة ختتلف عن ، كمثله طريق النحو و من الطزق
عن تعليم اللغة العربية من  دراسة الباحث يعين يبحثدراسة زوبيدي و 

تالفات بني دراسة أمحد زبيدي خمئسسة الرتبية اْلسالمية إندونسيا وال
دراسة الباحث هو يف املوضوع أمحد زبيدي عن فكرة تدريس اْلمام و 

ر مهارة الكالم ومهارة الكتابة يف معهد داشي عن طريق تدريس زرك
يبحث عن تدريس اللغة ث و والدراسة الباحوغتور فونور السالم كون

 .هدايات .د العربية بفكرة األستاذ الدكتور احلاج
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احلاج إمام مسلمني املاجستي يف املوضوع "جهود ندس دراسة الدكتور  .3
للغوية العربية يف الشيخ احلاج أمحد مسدوقي حمفو  يف تعليم القواعد ا

العام اجلمع ب" ْلسالمي السلفي الشافعي مباالنجا ىداهل معهد نور
م الباحث اجلمع. ويهدف هذا البحث إىل معرفة عن إستخدم 2111

طريقة التعليم قواعد اللغة العربية عند الشيخ احلاج أمحد مسدوقي يف 
د اْلسالمي السلفي الشافعي مباالنج وجناح جهو  ىداهل نورمعهد 

عد اللغوية العربية يف معهد حلاج أمحد مسدوقي يف تعليم القواالشيخ ا
تلف اخهذه الدراسة . اْلسالمي السلفي الشافعي مباالنج ىداهل نور

أما تشبهات دراسة  ،ختالفاتاالالتشبهات و  ثعن دراسة الباح
  يبحثينيع ودراسة الباحث يجستاملا نيمسلم اج إمامحلالدكتورندس ا
إندونيسيا و  اْلسالميةللغة العربية من مئسسة الرتبية عن تعليم ا

 ياجستني املاج إمام مسلمحلس اختالفات بين دراسة الدكتورنداال
 نياج إمام مسلمحلوضوع الدكتورندس اامل يفهو  سة الباحثودرا
 تعليم يففو  حماج أحمد مسدوقي حلعن "جهود الشيخ اي جستاملا

السلفي الشافعي  اْلسالمي ىداهل نورهد  معيفالقواعد اللغوية العربية 
. د األستاذ الدكتور احلاج"فكرة ع موضو  الدراسة الباحثو  ماالنج

تعليم  بحث عني الدراسة الباحث ليس .تعليم اللغة العربيةيف  هدايات
األستاذ الدكتور فكرة بحث عن "يالقواعد اللغوية العربية فقط ولكن 

ن يبحث فكرة اعموضو  ،لعرابيةيف تدريس اللغة ا هدايات .د احلاج
 .العربية  تدريس اللغةيفالعلم 
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 الفصل الثذني
 اإلطذر النظري

 
 الشخصيةمنهج دراتسة  :المبحث األول

 الشخصيةمنهج دراتسة  .أ 
الدراسة أحد أنواع احلرف للبحث النوعي. وكان هدفه التوصل إىل 

النقاب عن تفاهم حول األضواء للفرد يف اجملتمع، ويف جماالت معينة، كشف 
الرأي والدافع، وتاريخ حياته وطموحة كأفراد من خالل الشهادة. كأنواع 

 .البحث النوعي، دراسة احلرف كما يستخدم األسلوب
كما غالبًا يف البحث النوعي، أي مقابلة، املراقبة، والتوثيق، وسجالت 

بديل عن أساليب وأنواع البحوث النوعية ترحلة احلياة الشكل. يف الواقع ك
ار وآراء شخصية يف حقله. ودراسات شخصية ممتازة الستكشاف أفك

ى نظرا ألمهية البحوث يف واحد من أنواع البحوث، مث جيب أن يستو ولذلك، 
لبيانات والنتائج مبوضوعية يف الدراسة أيضا عناصر البحث العلمي بغية توليد ا

 ة.ودقي
املتوقعة كما اخلطوة  وسدا عمرمان أن األنشطة البحثية اليت يقوم هبا

 :يلي
التخطيط واليت تشمل إعداد أدوات مجع البيانات والبحوث/إعداد  .1

 .مشروع
 .مجع البيانات، والبيانات من احلقل، أو مواد/كتب الوثيقة ميكن اسرتداد .2
التجهيز لتحليل البيانات، واليت تتم يف كمي ونوعي، أو تبعاً للبحث الذي  .3

 .أجرى
 1.، فضال عن تقرير قصيإعداد التقرير، والتقرير الكامل .4

                                                           
1
 Yousda, Amirman, Zainal Arifin, Penelitian dan Statistik Pendidikan, (Bandung: Bumi 

Aksara). 
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 :بينما وفقا زهري سيفودين، اخلطوات متعود عملية البحث وتشمل
 تعريف املشكلة والبحث أهداف البحوث اليت سوف يتم .1
 ملفهوما رشيدعلى أساس املفاهيم القائمة ومواصفات نظرة  .2
 تصميم البحث أساليب .3
 ثاحلرف أداة البح .4
 معاجلة البيانات .5
 2التحليل وإعداد التقارير .6

يف ترتيب للبحث الذي أجرى ميكن تلبية جودة املعايي املتوقعة، 
القواعد اليت تطبق يف كل ، ينبغي الحظت ومتبوعًا بدقة املعايي/القواعد

أما بنسبة للشرط الرئيسي يف اْلجراء البحوث هو  3خطوة من املوضوع.
 4.منهجي، التخطيط، واتباع املفهوم العلمي

 .يت تعترب هامةحتديد احلقول املسألة ال .أ 
يف هانيو شأنه،  الشخصيةعن طريق حتديد احلقول أواًل، لنا بعض 

إذا كان  .ولكن ميكن اختاذ بعض الشخصيات اليت هلا صلة بالدراسة
حرف أواًل وعندما جند جماالت اخلربة هو حرف كبي، مث  علينا حتديد

لعلم حيدث غالبًا هو التالعب باحلقول، اليت يلتمس فيها هذا الرقم ل
 .فقط إنشاء أضواء الرقم الذي مت حتديده مسبقاً 

 حتدد الشكل بعد حتديد اخلرباء امليدانيني .ب 
ويف هذه احلالة، ميكن أن خنتار حرف واحد أو أكثر. وبالتايل 

هو بالضبط استنادًا إىل التحديد  الشخصيةاالنتخابات املتوقعة من 
 .العلمي، ليس على عالقة عاطفية حبتة أو البدائية

 
                                                           

2
 Saifudin Zuhri, Metodologi Penelitian Pendekatan Teoritis – Aplikatif, (Lamongan: 

Unisda Press). 
3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002) 
4
 Suparmoko, Metode Penelitian Praktis, (Yogyakarta, BPFE, 1995) 
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 حتديد الفائض والنجاح والتميز للحرف .ج 
أي الباحثني مجع جمموعة متنوعة من املعلومات املتصلة هبذه 

على التوايل األصحاب من خمتلف املصادر، ومث العمل  الشخصية
 من أشخاص آخرين. الشخصيةعلى حتديد امتيازات ومزايا مثل هذه 

 حتديد حمور تركيز هذه الدراسة .د 
د امتيازات هذا الرقم يف بعض احلقول اليت أي الباحثني فرز وحتدي

جدًا أن البلدان املتقدمة النمو وهي قادرة على التأثي على  أمهية
تطوير العلوم، استنادًا إىل االعتبارات األكادميية اسرتعاء انتباه 

 .الباحثني
 حتديد أداة الدراسة .ه 

ذا حتديد ما هي األدوات املناسبة مجع مزيد من البيانات عن مزايا ه
الرقم استنادًا إىل تركيز هذه الدراسة. على سبيل املثال مع مالحظة 

 .املالحظاتو دليل، مقابلة مع املبادئ التوجيهية والوثائق 
 حيقق بالبحوث .و 

بني طائفة واسعة من بيانات وحقائق عن مزايا هذا الرقم يف  تمجع
 يف هذا مجع .تم حتديديالعمق وشاملة تقوم على تركيز البحوث اليت 

يف شكل  علت لبناء إطار مفاهيمالبيانات، وحتليل البيانات كما ف
 .مقرتحات نتيجة للبيانات اليت مت احلصول عليها

 التحقق من صحة البيانات .ز 
الثقة بأن البيانات اليت مت احلصول عليها بالضبط ميكن أن  لبناءا

يكون علميًا له ما يربره، مث يلزم التحقق من الصحة )صحة( البيانات 
 خمتلف السبل اليت تسمح للبيانات مضمونة يف صحته، دون يف

 .اهلندسة والتشويه من احملققني أو مصدر البيانات
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 استخالص االستنتاجات .ح 
استنادًا إىل البيانات واحلقائق اليت مت احلصول عليها، مث أخذت 
احملققني خامتة الذي يعكس باميت، هذا الرقم يف بعض امليادين اليت 

عند كيتوكوهانيا، ومتشيا مع الرتكيز الدراسة. وفيما أصبحت الصك 
 يتعلق باْلجراء.

 
 الشخصيةدراتسة طريقة  .ب 

شكل عام أساليب البحث هناك أسلوبني من األساليب النوعية 
. النوعيةالبحث والكمية. يف حني األساليب املستخدمة يف هذه األساليب 

ات التقارير. سيما يف مجع وتصنيف بيانيتم استخدام هذا األسلوب ال
 .حرف الشخصيةالبيانات املوضحة يف شكل البيانات اللفظية اليت تكشف 

ويالحظ إجراء البحوث النوعية وصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو 
منطوقه عن الناس أو السلوك. حتديد إجراء البحوث والباحثني مصممة وفقا 

 .لالحتياجات والوضع يف متناول اليد
 

 الشخصيةدراتسة  نمو ج .ج 
يف الواقع يف هذا البحث، اْلجراء هو نفس اْلجراء مع البحث بشكل 

على النحو التايل: حتديد جمال الدراسة  الطريقةعام. يف سلسلة من اخلطوات 
 .أن املصاحل للباحثني

 احلقل احملدد حقل من الباحثني األكثر اليت تعصف هبا .1
اء يف امليدان تقدمي قائمة من أي حرف أو العلماء الذين تعترب مبثابة خرب  .2

 واليت سيتم فحصها
استنادًا إىل األعمال  أرقامهللعديد من الشخصيات اليت جعلت ترتيب  .3

 .اليت تتم كتابته، وآراء الشعب واجملتمع األوسع حول احلرف
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 قدم قائمة مبزايا وعيوب كل حرف يف حقل اليت ستدرس .4
 احملددة للمراجعة الشخصيةبعد تبني  .5
لطابع املشار إليها، دراسات الباحثني لوقت ْلضافة نظرة ثاقبة على ا .6

 .سابق عن أي شخص من أي وقت مضى وقد حبثت احلرف لكسب
 .بدء الدراسة جبمع البيانات .7

 :ذكر اخلطوات أو اْلجراءات للبحث كالتايلي، سوهارسيمي أريكونتو
 اخرت مشكلة .1
 أوىل الدراسات .2
 صياغة املشكلة .3
 (صياغة االفرتاض األساسي )وضع فرضيات .4
 ديد النهجحت .5
 تعريف مصدر البيانات واملتغيات .6
 حتديد ووضع الصكوك .7
 مجع البيانات .1
 بيانات التحليل .1

 استخالص االستنتاجات .11
 5ركتابة التقاري .11
 

 اللغة العربيةدريس طريقة ت .د 
( يعين الطريقة والطريقة Metodosلغة من اللغة اليوناين )ا هيالطريقة 

قيق األهداف حستخدمة لتاصطالح هي العلوم اليت يبحث عن الطرئق امل
 .جبصيل كميل

                                                           
5
 Abudin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya media  pratama, 

2005) 
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رأى حممد يونس أن الطريقة يف التدريس هي النظام الذي يسي املدرس 
طريقة التدريس هي   6يف إلقاء درسه ليوصل املعلومات إىل أذهان التالميذ.

كيفية العمل من عملية التعليم أو كيفية عملية اليت تعطى هبا املواد الدراسية 
، جيب على املعلم أن يهتم  باملبادئ يف تقدمي مادة اللغة كفلذل 7إىل الطالب.
ادة أن تناسب . فطبعا جيب ملجيعل تعليم اللغة العربية فعاال العرابية، حىت

 .باألهداف التعليمية
أراء مزدهر يف اجملتمع ان  تعليم اللغة العربية صبغة و معقودة، مع أن   

يف ة إعتماد على خصائص كل لغة لديهم مستوى من صعوبة و سهولة خمتلف
( وعلم الصرف فونولوجيانظام اللغة نفسها، إم ا من نظام على األصوات )

 1بناء اجلملة أو دالالهتا.مورفولوجيا( )
 أمهية الطريقة .1

من أجل أن يكتمل احلديث عن تدريس بكل أبعاده نفرد ما تبقى من 
إليها كل هذا الفصل للحديث عن أمهية طرق التدريس العامة اليت حيتاج 

لتدريس اخلاصىة معلم، بغض النظر عن جمل ختصصه ومتهيدا لتناول طرق ا
  1لعل من املفيد أن نددد مفهوم طرق التدريس.باللغة العربية و 

 أنواع طرق التدريس .2
 :وطرق التدريس العامة نوعان

 و هي الطرق اليت جتعل هدفها التعليم فقط، اي رعاية: طرق قدمية ( أ
، مبعىن حشو ذهنه باملعلومات دون حية العقليةمنو التلميذ من النا

اهتمام بنواحى شخصيته األخرى جسمية أو إجتماعية أو وجدانية أو 
  11(.خلقية ولذلك تسمى هذه الطرق )طرق التدريس

                                                           
6
 12( ص. 1924بية و التعليم , الجز األولى ) لطلبة كلية المعلمين اإلسالمية, محمح يونس و محمد قاسم بكري , التر  

7
 Anshar, Ahmad Muhtadi. Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metodenya. (Yogyakarta: 

Sukses Offset, 2009). hal. 55 
8
 Syaiful Mustofa,  Strategi pembelejaran Bahasa Arab Inofatif, (Malang, UIN-Maliki 

Press 2011). Hal. 1 
9
 http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4283613/3.doc, diakses 7 

maret 2016 pukul 13.21. 
11

 89, ص.  1119توجيه في تدريس اللغة العربية , دار المعارف , القاهرة, ال ،محمد علي السامن  

http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4283613/3.doc
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: وهي الطرق اليت ترمى إىل رعاية متو التلميذة من مجيع طرق حديثة  ( ب
بل هي هتتم  وخلقية، جتماعية وجدانيةنواحى شخصية العقلية وْل

باألغراض الرتبوية أكثر مما هتتم باألغراض التعلمية، ولذلك تسمى 
أن طريقة البد حياسب حبل  ،كما مباحث السابق  11)طرق الرتبية(.

 املادة وصل على طالب، كما يلى:
 الطريقة السمعية الشفهية  (1

تزداد وانتشرت برامج اْلذاعة  ،عميلية االتصال بني الدول
 طريقة األقمار الصناعية، ومنا حجم التجارة،يزيون عن والتلف
 12عت املشروعات واملعونات الفنية وغي ذلك.واتس

 الطريقة املباشرة  (2
 عملية يف التدريس العربية كلغة باستخدا اللغة تعرض هذه الطريقة

التعليم، وجتنب اللغة األم بقدر اْلمكان. إذا وجد الكلمات 
 أك األدكات املعلم باستخداالصعبة للتالميذ أن يفهمها ،فيرتجم 

 13العشارة أو يصورها و يعطي املرادف وضها. 
 الطريقة اْللتقائية (3

 عملية تركيز .الدوجودة طرائق متنوعة باستخدا الطريقة ذهه تعرض
 النصوص كفهم القراءةو الكتابة م و الكال مهارة يف التعليم
 14العربية.

 الرتمجةد و الطريقة  القواع (4
قة كانت قراءة النصوص وترمجتها رتمجة هو طريالالطريقة  القواعد و 

 هذه الطريقة هي 15التدريب على الكتابة شيئا هاما ورئيسيا.و 

                                                           
11

 91-92محمد علي السامن, مرجع السابق, ص.  
12

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

 67- 68ص. ( 2113اإلسالمية للتربية و العلوم و الثاقفة, 
13

  21-22 . .ص المرجع، نفس  
14

  22ص  المرجع، نفس 
15

 Ahmad Fuad Efendi. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Misyakat, 2005). hal. 78 
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. عملية التعليم باستخدام هذه القدمية يف تعليم اللغة العربية طريقة
طريقة عادة بالقراءة النصوص العربية، مث حتليل بناء اجلملة من 

  16م.جهة القواءد مث ترجم إىل اللغة األ
 

 سة الادريالفكر  ي:المبحث الثذن

 تعريف الادريس .أ 
مصطلح "التعلم" يساوي "تدريس" أو "تعليمات". يعين تدريس كيفية 

(. وهكذا التدريس تعريف 22، ص 1167التدريس أو الوعظ. )بورواديناتا، 
نفسها كقانون للتعليم والتعلم )من قبل الطالب( )من قبل املعلمني(. 

تعلم أحد األنشطة املباشرة اثنني. املقصود من ذلك أن التدريس وأنشطة ال
وبعبارة أخرى، هو عملية التدريس الذي .حتدث األنشطة على النحو األمثل

يعمل، وكيفية تعليم أو تدريس املوضوع تدريس، كل شيء عن التدريس، 
حتذير )عن اخلربات واألحداث من ذوي اخلربة أو منشار(. )خالد س. ق، 

(. يتم التدريس أنشطة املدرسني يف إيصال 1117ْلندونيسية، قاموس اللغة ا
املعرفة إىل الطالب. ويعرف التدريس أيضا التفاعل بني التعليم والتعلم. وجيري 

من بعد التارف عن  .التدريس كعملية التأثي املتبادل بني املعلمني والطالب
 :عينالتدريس عند العلماء ي

التدريس من اخلربات  (2115:16)(Jones A. Majid)  جونز ملاجد
طريقة كيفية إعداد التعلم للمتعلمني. وبعبارة أخرى، هو تدريس عملية الذي 

 .يقوم به املعلمون يف توجيه، مساعدة، ويوجه املتعلمني جتربة تعلم
، ص 1167يعين تدريس كيفية التدريس أو الوعظ. )بورواديناتا، 

لتعليم والتعلم )من قبل (. وهكذا التدريس تعريف نفسها كقانون ل22
 .الطالب( )من قبل املعلمني(
                                                           

16
 19-21ص.  ، سيف المصطفى،المرجع السابق  
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( يعطي معىن التدريس مبزيد 1117كان التدريس مبني شاه تارديف )
من التفصيل أي مدبرا، توجه هدف العملية التعليمية املصممة توفاسيليتايت 
التعلم. وهو عملية تعليمية الذي سبق املخطط واملوجهة لتحقيق 

 .لتسهيل التعلم سيتاديرانكانج اهلدف
  

 الفرق بين الادريس و الاعليم .ب 
وميكن مالحظة الفرق بني مصطلح "التعليم" )التدريس( و"التعلم" 

 .)التعليم( يف اجلدول أدناه
 التعليم  التدريس  رقم
ينفذها أولئك الذين قدموا حياهتم   1

 كاملعلمني
نفذت من قبل أولئك الذين ميكن أن 

 جتعل الناس تعلم
دفه أن أنقل هذه املعلومات وكان ه 2

 إىل التعلم
والغرض من ذلك جعل التعلم حيدث 

 على الطالب/الطالب تعلم
وواحد من تطبيق اسرتاتيجيات  3

 التعلم
هي طريقة لوضع خطة تيوجانيسي 

 أن غرض التعلم
التعلم نشاط حيدث عند أداء  4

 املعلمني/املدرسني
أنشطة التعلم ميكن أن حيدث مع أو 

 جود املعلمبدون و 
 
 طرق الادريس اللغة العربية .ج 

النظرة احلديثة إىل كيفية تنمية املهارات وتعليمها تعتربها وسائل  لتنظيم 
وهذا يعين أن  اجملال اخلارجي الذي حييط باملتعلم كي يتشط ويغي من سلوكه،

الظروف حييث يستجيب هلا املتعلم، املتعلم و التعليم حيدث تنيجة للتفاعل بني 
ويستعمل  فاعل معها. ويتوصل املدرس إىل طرق واسرتاجتية التدريس،ويت
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وهناك شروط  17.وسائل تعليمية تزيد من فاعلية تلك الطرق واالسرتاجتيات
 :11عامة ينبغي أن تتوافر يف طريقة التعليم، كي حتققالغرض منها، وأمهها

 استثارة دوافع املتعلمني إىل التعليم .1
 لة سابقة.البناء على ما لديهم من حصي .2
 إتاحة الفرصة هلم ملمارسة السلوك املطلوب تعلمه. .3
 أشعارهم بإشباع الدوافع اليت دفعتهم إىل التعلم. .4
 

 عنذصر الادريس اللغة العربية .د 
يف التدريس مهارة الكالم وتكون هذه اجلوانب  ومن جوانب املهمة

 وفيما يلي: .01عناصر مهارة الكالم هي النطق واملفردات والقواعد
 قالنط .1

أو احملادثة أو القراءة هو إحداث األصوات الكالمية احلقيقية أثناء الكالم 
ءالنطق حركات متواصلة وأما عملية النطق فهي تتحرك أعضا اجلهرية.

 21.عند التكلم
 املفردات .2

تعد تنمية الثروة الفظية هدفا من أهداف أي  حطة لتعليم لغة أجنبية مبا 
دات هي أدوات محل املعىن كما أّنا يف فيما اللغة العربية، ذلك أن املفر 

ذات الوقت وسائل للتفكي، فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث 
يرتجم فكرة إىل الكلمات حتمل ما تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية 

 من خالل مهارة اْلستقبال يف اجملال لتنمية والتدريب على استخدامها.
 القواعد .3

                                                           
17

 99. ص، مراجع السابق ،أحمد فؤاد محمد علين 
18

 111.ص، المراجع نفسه 
19

 1971،الكمرمة مكة .تعليم اللغة العرابية للناطقين بلغات أخري أسسه ومداخلة وطرق تدريس ،ل الناقةمحمود كاما 
21

 1973، مؤسسة بيروت، الموجه العملي المدرسي اللغة العرابية، عابق توفقا الهشمي 
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لقواعد ليست ضرورية للتحدث باللغة، ومهما كثيا ما يصرحون بأن ا
يكون األمرفثمت حقيقية ال ميكن انكارها وهي أن اللغة حتكمها جمموعة 
من القواعد اليت جيب أيضا أن يعرفها الراغب يف علمها سواء مث ذلك 

أو بغي وعي ورغمصعوبات قي وقت مبكر ووقت متأخر سواء مث بوعي 
واعد ال حيل وال يتم التغلب عليها بد من مواجهتها يف تدريس القال

 الكالم. فالقواعد شيء ضروري لتعلم مهاراتبتجاهل املشكلة 
 أهداف تعليم الكالم .4

 21ث ميكن أن نعرض ألمهها فيما يلي:هناك أهداف عام ة لتعليم احلدي
التنغيم عربية، وأن يؤدي أنواع النرب و أن ينطق املتعلم أصوات اللغة ال (أ 

 .مقبولة من أبناء العربية بطريقةاملختلفة وذلك 
 أن ينطق األصوات املتجاورة و املتشاهبة. (ب 
 أن يدرك الفرق يف النطق بني احلركات القصية و احلركات الطويلة. (ج 
أن يعرب عن عن أفكاره مستخدما النظام الصحيح لرتكيب الكلمة  (د 

 .ة خاصة يف لغة الكالميف العربي
وي مثل التذكي يف التعبي الشفأن يستخدم بعض خصائص اللغة  (ه 

نظام الفعل وأزمنته وغي ذلك مما يلزم والتأنيث ومتييز العدد واحلال و 
 املتكلم بالعربية.

شكال الثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره أن يستخدم بعض األ (و 
أن يكتسب بعض املعلومات ة عمله و طبيعومستواه االجتماعي و 

 األساس عن الرتاث األريب اْلسالمي.
مستوى نضجه روة لفظية كالمية مناسبة لعمره و تسب ثأن يك (ز 

 وقدراته وأن يستخدم هذه الثورة يف إمتام عمليات اتصال عصرية.
أن يعرب  عن نفسه تعربا واضحا ومفهوما يف مواقف احلديث  (ح 

 .البسيطة
                                                           

21
  115ص.  ،محمد كامل الناقة ورشدي أحمد طعيمة ،المرجع السابق  
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 أن يتمك ن من التفكي باللغة العربية والتحدث هبا بشكل متصل (ط 
األهداف  ذلك حتقيق كل هذه ومرتابط لفرتات زمنية مقبولة. و 

نا عن األفضل املدخل  والطريق املهمة من تعليم خباص الكالم وحبث
 األسليب اليت هتي ئ عملية تعليمية جديدة.و 
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 الفصل الثذلث
 منهجية البحث

 
 ثمنهج البح .أ 

 واملدخل الكيفي. املنهج الوصفيهذا البحث يستخدم املنهج الوصفي 
عداد ال تتكون من األمن الكلمات والصور و لبيانات اليت تتكون هو تكون ا

 1.بسبب أن طابع البحث الكيفي
البحث الوصفي هو إجراء التقدير الذي حيصل البيانات الوصفي عن 

 2الكلمات املكتوبة أو اللسان من الشخص و العمل واملمكن مالحظة.
منحج الوصفي و  كيفيالباحث يف هذه  الدراسة باْلستخدام مدخل ال

اللغة يف تدريس املاجستي املاجستي  تاهداي د. األستاذرة لوصف عن فك
 .العربية

 
 حضور البذحث .ب 

اشرتكت الباحث  يف هذا احلال عن كل شيئ تتعلق ث، يف هذا البح
تمام على الواقع يف البحث باألدوات حىت ترجعى من الباحث أن تركز االه

 األستاذرة فكالباحث يف مكان البحث لتحصل البيانات عن  حضر 3.املعني
 هذا من . حضور الباحثاللغة العربيةتدريس يف املاجستي  تاهداي د.

 لذلك َل يبدل مع الشخص األخرى. البحث مهم جدا 
 البيذنذت ومصذدرهذ  .ج 

ث العلمي هي البيانات الثانوية البيانات املستخدمة يف هذه البح
 و مها: البيانات األساسيةو 

                                                           
1
 Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kialitatif. (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2005), hal.  

2
 Trianto. Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan. (Jakarta : Kencana, 2010).  hal. 180 
3
 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Al-Manshur , Metode Penelitian Kelaitatif, (Yogyakarta 

:Ar-Ruzz Media). hal. 13  
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يت حمصول عليها من أطراف أخرى، ليس البيانات الثانوية هي البيانات ال .1
نوية يف البحث البيانات الثا 4مباشرة حمصول عليها الباحث مدار حبثه.

 والوثائق والرمسية وسوء أخرى. مأخوذة من اجملالت
أما البيانات األساسية هي البيانات من املصادر اْلنسانية بوسيلة  .2

حقيقة  مالحظة ومقابلة تصدر من الشخص األوىل أو ممن يعريف
  5مشكلة البحث متاما جيدا.

 
 أدوات جمع البيذنذت .د 

 إن ادوات البحث املستحدم يف هذا البحث هي :
 املقابلة .1

املقابلة هي استبيان شفوي تقوم من خالل الباحث جلمع املعلومات 
والبيانات الشفوية من املفحوص واملقابلة أداة مهمة من خالل مصادرها 

تشيكينج أو إثبات صحة املعلومات أو  ملقابلة هي أداةا 1البشرية.
املعلومات اليت يتم احلصول عليها يف وقت مبكر. تقنيات املقابلة 

واستخدام الباحث .املستخدمة يف هذه الدراسة هو نوعية املقابالتاملتعمقة
تدريس األتساذ  د. هدا يذت المذجساير في  ةفكر جلمع البيانات عن 

 .اللغة العربية
 بلة:خطوات التحضي ملقا

 .حتديد موضوع املقابلة .1
 حتديد املوارد. .2
 جتميع قائمة باألسئلة. .3
 .إجراء مقابالت مع لغة مهذبة، جيدة، واحلقيقية .4

                                                           
4
 Saifuddin Azwar. Metode Penenlitian, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset).  hal. 91 

5
 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta , 2013). hal. 332 

6
 158ص.  ،المرجع نفسه 
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وإذ تالحظ النقاط الدقيقة ملوارد املعلومات استنادًا إىل اْلجابات  .5
 .اخلاصة بك

 7.كتابة تقرير عن نتائج املقابلة .6
 الوثائق .2

النوعية بعرض أو حتليل املستندات  لوثائق أسلوب واحد جلمع البياناتا
 1.اليت مت إنشاؤها باملوضوع نفسه أو بواسطة الغي على هذا املوضوع

الطريقة الوثائق هي طريقة البحث لطلب البيانات عن األحوال أو 
 1املتغيات من الوثائق والكتاب والرسائل واجملالت وملذكرات وغي ذلك.

األستاذ د. هدا  ةفكر عرفة عن ويف هذه الطريقة يستخدمها الباحث مل
 .يات املاجستي يف تدريس اللغة العربية

 
 تحليل البيذنذت .ه 

تكون البيانات تؤمن صدقها  نحتتاج الباحث تأكيد صحة البيانات لكي أ
إىل اخرين حاصل البحث. وكذلك الباحث للخصول صحة البيانات يف هذه 

 البحث على جتريبني منها :
 .نظام ملعرفة صحة البياناتحظة حيزم و عميق املالحظة، يعمل مال .1

هو االسلوب لتأكيد صحة البيانات الذي  (Triangulasiالتثليثى )
 01يستعمل من شيء اخر ملقارنة البيانات.

التثليثى املستخدم هو الصاحب، تقابل الباحث ببعض األصحاب من  .2
الشيخ الذي تبحثه الباحث بسؤال صدق البيانات اليت حتصل الباحث 

مجيع املصادر، إما املقابلة  ثقبل املقابلة، قد ملكت الباح ل.من قب
                                                           

7
 https://prastna.wordpress.com/tag/langkah-langkah-wawancara/ 

8
 https://fitwiethayalisyi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/penelitian-kualitatif-metode-

pengumpulan-data/ 
9
 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2010). hal. 274 
10

 Lexy J. Meolong, Metodologi Penenlitian Kualitatif, (Bandung : PT.Rosdakarya Offset). 

hal. 330 
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والوثائق، فالبيانات احملصولة تسأل عن صدقها إىل بعض األصحاب أو 
 .الشخصيةمنهج دراتسة  أسرته الذين يعرفون الشيخ جيدا وواض

 
الدراسة أحد أنواع احلرف للبحث النوعي. وكان هدفه التوصل إىل 

فرد يف اجملتمع، ويف جماالت معينة، كشف النقاب عن تفاهم حول األضواء لل
خالل الشهادة. كأنواع  الرأي والدافع، وتاريخ حياته وطموحة كأفراد من

 .البحث النوعي، دراسة احلرف كما يستخدم األسلوب
كما غالبًا يف البحث النوعي، أي مقابلة، املراقبة، والتوثيق، وسجالت 

بديل عن أساليب وأنواع البحوث النوعية يف الواقع ك رحلة احلياة الشكل.
ودراسات شخصية ممتازة الستكشاف أفكار وآراء شخصية يف حقله. 
ولذلك، ونظرا ألمهية البحوث يف واحد من أنواع البحوث، مث جيب أن 
يستويف الدراسة أيضا عناصر البحث العلمي بغية توليد البيانات والنتائج 

 .مبوضوعية ودقي
نشطة البحثية اليت يقوم هبا بوكوه اخلطوة املتوقعة  وسدا عمرمان أن األ

 :كما يلي
التخطيط واليت تشمل إعداد أدوات مجع البيانات والبحوث/إعداد  .1

 .مشروع
مجع البيانات، والبيانات من احلقل، أو مواد/كتب -ميكن اسرتداد .2

 .الوثيقة
التجهيز لتحليل البيانات، واليت تتم يف كمي ونوعي، أو تبعًا للبحث  .3

 .الذي أجرى
 11.إعداد التقرير، والتقرير الكامل، فضال عن تقرير قصي .4

 :بينما وفقا زهري سيفودين، اخلطوات متعود عملية البحث وتشمل

                                                           
11

 Yousda, Amirman, Zainal Arifin, Penelitian dan Statistik Pendidikan, (Bandung : Bumi 

Aksara). 
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 تعريف املشكلة والبحث أهداف البحوث اليت سوف يتم .1
 على أساس املفاهيم القائمة ومواصفات نظرة أوبياسيوناليساسي ملفهوم .2
 تصميم البحث أساليب .3
 رف أداة البحثحلا .4
 معاجلة البيانات .5
 12.التحليل وإعداد التقارير .6

يف ترتيب للبحث الذي أجرى ميكن تلبية جودة املعايي املتوقعة، ينبغي 
الحظت ومتبوعًا بدقة املعايي/القواعد اليت تطبق يف كل خطوة من 

أما بالنسبة للشرط الرئيسي يف اْلجراء البحوث هو منهجي،  13املوضوع.
 14.واتباع املفهوم العلميالتخطيط، 

 .حتديد احلقول املسألة اليت تعترب هامة (أ 
يف هانيو شأنه، ولكن  الشخصيةعن طريق حتديد احلقول أواًل، لنا بعض 

إذا كان علينا  .ميكن اختاذ بعض الشخصيات اليت هلا صلة بالدراسة
حتديد حرف أواًل وعندما جند جماالت اخلربة هو حرف كبي، مث حيدث 

هو التالعب باحلقول، اليت يلتمس فيها هذا الرقم للعلم فقط إنشاء غالباً 
 .أضواء الرقم الذي مت حتديده مسبقاً 

 
 
 

 حتدد الشكل بعد حتديد اخلرباء امليدانيني (ب 

                                                           
12

 Saifudin Zuhri, Metodologi Penelitian Pendekatan Teoritis – Aplikatif,  (Lamongan: 

Unisda Press). 
13

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

Cipta, 2002) 
14

 Suparmoko, Metode Penelitian Praktis, (Yogyakarta, BPFE). 1995 
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 االنتخابات وبالتايل. واحد أو أكثر حرف ميكن أن خنتار يف هذه احلالة،
د العلمي، ليس هو بالضبط استنادًا إىل التحدي الشخصيةاملتوقعة من 

 .على عالقة عاطفية حبتة أو البدائية
 حتديد الفائض والنجاح والتميز للحرف (ج 

 الشخصيةأي الباحثني مجع جمموعة متنوعة من املعلومات املتصلة هبذه 
على التوايل األصحاب من خمتلف املصادر، ومث العمل على حتديد 

 شخاص آخرينمن أ الشخصيةامتيازات ومزايا مثل هذه 
 .يد حمور تركيز هذه الدراسةحتد (د 

أي الباحثني فرز وحتديد امتيازات هذا الرقم يف بعض احلقول اليت 
سيجنفيكان جدًا أن البلدان املتقدمة النمو وهي قادرة على التأثي على 

 .تطوير العلوم، استناداً إىل االعتبارات األكادميية اسرتعاء انتباه الباحثني
 حتديد أداة الدراسة (ه 

هي األدوات املناسبة مجع مزيد من البيانات عن مزايا هذا الرقم  حتديد ما
استنادًا إىل تركيز هذه الدراسة. على سبيل املثال مع مالحظة دليل، 

 مقابلة مع املبادئ التوجيهية والوثائق املالحظات
 حيقق بالبحوث (و 

مجعت بني طائفة واسعة من بيانات وحقائق عن مزايا هذا الرقم يف 
يف هذا مجع  .ة تقوم على تركيز البحوث اليت مت حتديدالعمق وشامل

البيانات، وحتليل البيانات كما فعلت لبناء إطار مفاهيمي يف شكل 
 .مقرتحات مقرتحات نتيجة للبيانات اليت مت احلصول عليها

 التحقق من صحة البيانات (ز 
لبناء الثقة بأن البيانات اليت مت احلصول عليها بالضبط ميكن أن يكون 

يًا له ما يربره، مث يلزم التحقق من الصحة البيانات يف خمتلف السبل علم
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اليت تسمح للبيانات مضمونة يف صحته، دون اهلندسة والتشويه من 
 .احملققني أو مصدر البيانات

 استخالص االستنتاجات (ح 
استنادًا إىل البيانات واحلقائق اليت مت احلصول عليها، مث أخذت احملققني 

باميت، هذا الرقم يف بعض امليادين اليت أصبحت  خامتة الذي يعكس
 ، ومتشيا مع الرتكيز الدراسة. وفيما يتعلق باْلجراء.أرقامهالصك عند 

 
 الشخصيةدراتسة طريقة  .و 

شكل عام أساليب البحث هناك أسلوبني من األساليب النوعية 
والكمية. يف حني األساليب املستخدمة يف هذه األساليب النوعية. يتم 

م هذا األسلوب ال سيما يف مجع وتصنيف بيانات التقارير. البيانات استخدا
 .حرف الشخصيةاملوضحة يف شكل البيانات اللفظية اليت تكشف 

يف شكل  الناتيجة بيانات وصفية  البحثإجراء النوعية  ويالحظ
كلمات مكتوبة أو منطوقه عن الناس أو السلوك. حتديد إجراء البحوث 

 .لالحتياجات والوضع يف متناول اليدوالباحثني مصممة وفقا 
 

 الشخصيةدراتسة  نمو ج .ز 
يف الواقع يف هذا البحث، اْلجراء هو نفس اْلجراء مع البحث بشكل 

على النحو التايل: حتديد جمال الدراسة  الطريقةعام. يف سلسلة من اخلطوات 
 أن املصاحل للباحثني،

 احلقل احملدد حقل من الباحثني األكثر اليت تعصف هبا .1
تقدمي قائمة من أي حرف أو العلماء الذين تعترب مبثابة خرباء يف امليدان  .2

 واليت سيتم فحصها
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للعديد من الشخصيات اليت جعلت ترتيب كيتوكوهانيا استنادًا إىل  .3
 .األعمال اليت تتم كتابتها، وآراء الشعب واجملتمع األوسع حول احلرف

 درسقدم قائمة مبزايا وعيوب كل حرف يف حقل اليت ست .4
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 اخرت مشكلة .1
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 (صياغة االفرتاض األساسي )وضع فرضيات .4
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 تعريف مصدر البيانات واملتغيات .6
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  "سابيلوساالم : مدير مدرسة داخلية    . األنشطة 6
 حىت اآلن(-1111)سيبوتات سامية"       

بيمبينا قرآين  مؤسسة مجعية تنمية اجملتمع       
 (اآلن حىت-2113)     

أمال"'  1 مال أجنوت ')ابدأ مبثابة"رئيس       
أفندي  فؤاد الدكتور جنبا إىل جنب مع      
  (قناليف ما      

 ابن عبد اهلل عبد املالك مركز من تكرمي :    . اجلوائز7
 العزيز الدويل      

 وزارة التعليم كمدرب و"الوطنية       
  "عريب باين      

والبتغائ  واجملتمع ولألسرةس لنف خدمة :    . شعار1
 ملرضت اهلل      

 1اآلية  1بشأن املعلمني واألساتذة الفصل  2115لعام  2قانون رقم 
ح التأهيل األكادميي، الذي يعرف بأنه مستوى التعليم يستخدم مصطل

س أو حماضر وفقا للنوع الدرجات األكادميية جيب أن تكون مملوكة مدر 
وحدة اْلحالة بداًل من التعليم الرمسي. ولكن وفقا للمؤهالت والدرجة، 

(، إال وهي مستوى التعليم الرمسي 2117:13األكادميية، منصور موسليتش )
أو نوجنيالر مثل  S3 أو S2 أو S1 ة التعليم املعلم اجليد كقد حققت درج

 أو الوظائف العليا. D4 دبلوم
املاجستي هدايت  د. األستاذ 1151-1157حضر يف املدارس عام 

دخل الناس على الطريقة اليت كان خالل املدرسة مدرسة داخلية يف تاويوان 
يف  P PGA-اجانجالتحق بوي جين 1162-1161ملدة مثانية أشهر. يف عام 

يف الوقت من املستوى املتوقع  1164-1163سوكابومى وتابع له املنظمة ن 
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أنه يف سندات مربوطة يف بعد خترجه عليه أن تصبح معلمة يف  ،للمنظمة
أشخاص. على مستوى  5اللون يف الوقت أنه أرسل صديق له وما يصل إىل 

اجلامعة احلكومية   ، حماضرة بعنوان1164الكلية، وسافر يف بدأت يف عام 
إال أنه ميكن أن تعمل على أطروحة  3جاكرتا للغة العربية، يف سنوات 

بعنوان. يف الوقت نفسه أنه قد أصبح موظفو اخلدمة املدنية والتدريس يف مي، 
 .1173وقال أنه حضر سيالسي سنتني بعد الدكتوراه يف عام 

لغة العربية هو يف الثانوية، فهو بالفعل العاَل قد وضع ّناية له ال
احلصول على املنح الدراسية يف السودان استغرق تكساس خورتوم يف ميدان 
البحوث، وحنن على أساس تدريس اللغة العربية، وأكمل املهام كطالب رئيس 

 .مع قيمة مثالية من سنتني 1111يف عام 
عد خترجه بدرجة هلا أّنا حبثت عن منحة دراسية أكثر الدكتوراه 

اجلامعة احلكومية وأكمل الدكتوراه يف  1111لوظيفي، ويف عام املستوى هو ا
. 2111أستاذ يف جمال اللغة العربية التورية وحصل يف عام  .جاكرتااْلسالمية 

آثار الوظيفي ألنه يف جمال اللغة العربية وكان حماضرًا يف جامعات عدة يف 
يف البحوث  جاكرتااجلامعة احلكومية اْلسالمية إندونيسيا، كان يدرس يف 

يف التعليم  قنالمااجلامعة احلكومية اْلسالمية امليدانية يف طلبنا وأستاذا يف 
املاجستي ودرجة الدكتوراه، وأنه كما تدرس يف بادانغ يف الفصل الدراسي 

 .الغريب وصمة عار فقط
كثي أنه يسهم تعليم   األستاذ د. هدايات املاجستي  يف التعليم الرمسي

ليمه أنه قدم املناهج الدراسية اخلاصة هبا وجعل وية يف تعالثان عليا إيبتد
عليا، وحىت اآلن فإنه ال يزال  –الكتاب املدرسي من املستوى املستوى 

يستخدم. ليس فقط أن يف امليدان غي الرمسي ال يزال كما كان مهنة يف جمال 
من مركز  مستشارمث أصبحت   P3Gاللغة العربية وخدم من ديكناس عن طريق

منذ عام  LBIQوأصبحت خبي استشاري يف والتعليم الوطنية  وزارة الرتبية للغة ا
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سابيلوساالم مودر سامية يف سيبوتات وأصبح منشئ  معهد، وأصبح 1114
متقاعد يف  2114املاجستي هدايت  د. اللغة القرآنية املؤسسة، األستاذ

يف األنشطة  املاضي كموظف مدين حىت املتقاعدين ولكن كان ال يزال نشطاً 
 .التعليمية يف العديد من مؤسسات التعليم الرمسي أو غي فومتال

دائمًا ابنه متابعة له يف احملبة املاجستي هدايت  د. األستاذوأكد 
به الكثي من قراءة الكتب  يت بعمستوى اللغة العربية، يف التدريس كان أطفاله 

نه وفقا له وهذا ما جمتمع اليت تتحدث اللغة العربية لفهم القرآن واحلديث أل
 إندونيسيا العني هامة لفهم الدين اْلسالمي.

 
  في تدريس اللغة العربية  المذجساير تذهداي د. األتساذ  تطوير .ب 

يف التدريس اللغة العربية، وأنه اللغة العربية هي اللغة املهم أن تدرس أقل 
زعم أنه باْلضافة  بكثي يف عاَل التعليم الذي يبدأ من مستوى مدرسة عليا. أنه

إىل اللغة العربية اللغة على التواصل باللغة العربية هي أيضا لغة اْلسالم، معرفة 
 العربية" ة العربية له اجلمهور وبلدة كويداملعاصرة حاجة الكتب النضج يف اللغ

 ."اخلاصة
يف تدريس اللغة العربية لغة هي اللغة اليت أقل جاذبية للمتعلمني، ألنه 

تصاالت بني املتعلمني والتدريس له ليس فقط أن لغة التدريس يف أي ال توجد ا
مستوى من املدارس الدينية، هي ساعات تدريس اللغة العربية يف آخر ساعة له 

 .تسبب أو حىت مدرسة يف اللغة العربية ال تزال أقل حراس املرمى
 يف إندونيسيا هذا العام قد وضعت بالفعل ما يكفي من التعليم، وكتاب 
الفعل سنوات عديدة عن االستخدام بدء املاجستي هدايت  د. األستاذقدمه 

قد بدأ بالفعل بسلك بصمة تدريس املاجستي هدايت  د. األستاذالسبعينات 
 .اللغة العربية
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 هذا االقرتاح أن من املهم أن تكون مدرسة لتعليم اللغة العربية بعد 
املعلمني الذين يفهمون الدين شامل هذه كرمية نظراً ملعلمي اللغة العربية ق الأخال

املسألة. اللغة العربية كما أصبح اآلن الدويل اللغة يف بعض من اللغة العربية  هي 
مرتجم يف وقت الرئيس املاجستي هدايت  د. األستاذاللغة املستخدمة. وكان 

  .سوهارتواجلمهور 
إىل االعتماد حتليل  يف جمال تدريس اللغة العربية زراعة لدينا املعلمني تضطر 

 د. وكان األستاذحاد لفهم الظروف اليت يكون اهلدف يف بداية التدريس، أدىل 
املناهج الدراسية لتطوير تدريس اللغة العربية يف الوقت وقال أنه املاجستي هدايت 

يف ذلك الوقت َل يكن هناك أخينتا منهج ثابت أنه قرر جعل التعلم كتاب 
اآلن، ليس فقط جيعل املواد التعليمية الكتاب أنه أيضا  املواد املستخدمة حىت

جعل الدرس التخطيط باللغة العربية حىت ميكن أن يتم تعليم جيد. هناك فرق أن 
يبحث عن التعلم والتدريس، وتدريس ويرى أن مفهوم استمرار التعلم، تشهد 

لتطورات، . عالمات على هذه االعلوم و التكنولنجيةتغيات وتطورات وفقا لتطوير 
 :ميكن أن نالحظ على أساس الشعور مبعىن أدناه

وهذا يعين أن تدريس نفس مع األنشطة التعليمية. األنشطة التعليمية اليت  .1
يؤديها املدرسون نقل املعرفة إىل الطالب. يف هذا املفهوم، أفعال املعلم ودورا 

 .نشطاً حىت بارز جداً وحيدد كل شيء. تدريس نفس املعين مع التدريس
التدريس هو التفاعل بني التعليم والتعلم. وجيري التدريس كعملية التأثي   .2

املتبادل لتؤثر يف شكل التفاعل بني املعلمني والطالب. مبثابة املعلمني 
املعلمني، بينما الطالب الذين خيدمون كالتعلم. املعلمني والطالب إظهار 

 عضها البعض.حيويتها من متوازن الدور خمتلفة ولكنها ذات صلة بب
التدريس كنظام. فهم من التدريس يف الواقع أوسع وليس فقط كعملية أو   .3

 .إجراء



11 
 

التدريس مرة  املاجستي تاهداي د. األستاذمن املناقشة الواردة أعاله 
 :أخرى إضافية

يعطي املعلم هذه املواد واجب يتقامسها املعلمني، ويسهل فهمها من  .1
يف بعض األحيان معظم املدرسني من  توقعات املتعلمني يف تلقي الدروس

 .الصعب جداً يف توفي املواد
التالميذ يتلقون الدروس، لتلقي الدروس لدينا كمعلم الذي يعلم اللغة العربية  .2

 جيب أن تعرف مستوى قدرة التالميذ.
التالميذ تطبيق تلك الدروس وأوضح األستاذ هدايت أن اثنني من وضع  .3

دارس بنياك معىن الثالثة اليت َل تنفذ ذلك، أعاله باملدارس حىت اآلن للم
ألن وفقا له للعلوم مينجامالكان خاصة باللغة العربية ينبغي أن يكون هناك 

 .بيئة خاصة البيئة وهذا سيضع ممارسة العلم يف جمال اللغة العربية
بينما التعليم الطالب استخدام األساسية التعليم، فضال عن نظريات 

رئيسي لنجاح التعليم. التعلم عملية اتصال ذات اجتاهني، التعلم هي احملدد ال
والتدريس يتم من قبل املعلمني كمثقفني، بينما الدراسة اليت أجرهتا املتعلمني 

 .أو التالميذ
وأعرب عن  املاجستي هدايت د. يف تطوير تدريس اللغة العربية األستاذ

بوية اختصاص هذا رأيه أن املعلم ينبغي أن يكون اختصاصها. الكفاءة الرت 
يتعلق بقدرة املعلم يف فهم اخلصائص أو القدرات اليت ميلكها التالميذ عن 
طريق جمموعة متنوعة من الطرق. الرئيسية طريقة أي بالتفاهم من خالل 
وضع التلميذ التوابع املعرفية، تصميم التعلم وتنفيذ التعلم وكذلك تقييم 

 ب يف الوقت نفسه تنمية التلميذ.الطال
كفاءة االجتماعية هي واحدة من الكفاءات اليت ينبغي أن تكون ال

مملوكة من قبل مربياً من خالل وسيلة جيدة للتواصل مع التالميذ والباقي من 
إنتاج املربني أو أيضا مع اآلباء/األوصياء للطالب واجملتمعات احمللية احمليطة 
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ون يف حوزة لكفاءة املهنية هي واحدة من العناصر اليت جيب أن تك.هبا
 .املعلمني، إال وهي عن طريق إتقان املواد التعليمية واسعة وعميقة

واحد من شخصية القدرة جيب أن تكون يف حوزة  حمرتفالكفاءة 
الكفاءة املعلمني املهنيني مع شخصية جيدة وتعكس الطريقة نفسك، 

يكون املوقف احلكيم واملميزين وناضجة وحجية وأخالق نبيلة  اْلحرتاف
ون مثااًل جيدا لسوري. ال يكفي هنا، أشار أيضا إىل أن الطريقة اليت لتك

قام بتطويرها تدريس اللغة العربية مع منهج دراسي جيد وسيجعل منهج 
أن كل تعليم  أرىله هدف. مث أنه  اللغة تعليم اللغة العربية تكون جيدة و

نمية دائماً اللغة العربية ينبغي أن يكون التخطيط الدقيق حيث أن ترتفع الت
 .والكثي من االهتمام

، حىت ال اخلطة املوجودة قبله تباعالباالكتاب  بإنشاء يأخركل هذا 
يكون هناك أي تداخل مع بعضها البعض، وكتب الكتاب مواد التعلم 
عندما يفعل يف بلده املدرسة َل يكن منهج التخطيط أقل بكثي الرباءات 

واد التعليمية الكتاب الذي حىت اآلن بامل اجملستي هدايت د. أخيا األستاذ
واالوب وكان العديد من  اتتستخدم على نطاق واسع من املدرس

  .التنقيحات
 

 القيود لادريس اللغة العربية األتساذ  الحذج د. هدايت المذجساير .ج 
يف تدريس هو عادة الكثي من القيود يان اليت حصلت عليها أعضاء 

مرئية شباب االجتماع األول معضلة  هيئة التدريس، التدريس حتت اْلبط
شرح األستاذ هدايت أن العديد من شيدرس عليه يف الفصول الدراسية، وي

العقبات اليت واجهت املعلم التعلم من الوقت، اللغة العربية تعلم الوقت يف 
بعض األحيان ضيقة مرة. يف أسبوع واحد لتدريس اللغة العربية اليت يؤديها 

 الساعة األخية، يف كومديسي كما أن هؤالء الطلبة ساعات يف 4عادة ملدة 
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قد بدأ يشعر بامللل يف ّناية املطاف املواد اليت أعدت بالفعل بتدريس 
بويارفدان التدريس وأنشطة التعلم اليت تضررت من أي وقت مضى. أومتوك 
وقت قصي تعلم اللغة العربية من الصعب أن يفهم وقال أن هذا يشكل 

  .هدايت د.س األستاذعقبة يف التدري
ويضيف املزيد من العقبات لتدريس اللغة العربية يقع على النظام 

 تعيني له نظام مثكونه له هي األرض اليت ات  املدرسي أو نظام لربط املدرس
احلكومة. وهذا قيد الذي ثقيل جداً عندما يكون لدينا كمعلمني حملاربة براءة 

 .النظامالفعل تشكلت مدرسة 
التعليمي األول له ذكر للتعلم اليت جتتمع أحيانًا مع املعلمني الربنامج 

فيما يتعلق باملواضيع اليت ال تفهم لألفراد أو للمجموعات، وقيود كهذه أن 
الغية للطالب بسبب كثافة العالقة بني املعلم اْلجتماعية تؤدي إىل آثار 

ب أن والطالب أيضا صعوبة يف فهم الدرس. حساسية للمعلمني الذين جي
تكون قادراً على التعامل مع األمور مثل هذا، حيث أنه يوضح أن املعلمني 

 .ينبغي أن يكون اختصاص خاص يف الكفاءة االجتماعية
 

 د. األتساذ لمزايذ لادريس اللغة العربية مقذرنة بذللغذت األخرى في فكرة ا .د 
 المذجساير تذهداي

الواقع الظروف  أن اللغة العربية هي اللغة أن احلشود املهتمة يف 
مت احلصول عليها ث التيالصعبة، للمعلمني جلدة الثابت. بينما من ناحية 

بسبب مدرس اللغة العربية هو معلم الذي يقوم بفتح نافذة للطالب حول 
الدين، كما هو مكتوب أعاله أن اللغة العربية واحدة من لغة دولية حىت يف 

أنقل  املاجستي تاهداي د. األستاذ املؤمترات الدولية الستخدام اللغة العربية،
أيضا أن هنا مدرسي اللغة العربية أن العديد من أفكاره وأخرج يف تدريس 
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اللغة العربية ألنه قال أن املعلمني يف تدريس اللغة العربية فقط امليسر واحملفز 
 .الذي ميكن استحضار روح الطالب يف التعلم

، ال الد رس عطيي املعلم مث   ةاملهارات يف تعلم اللغة العربيتوجد عدة 
سيما يف التحدث املهارات هناك، وأضاف أن هذه املهارات كنهج اتصاالت 

هدايت كان له ّنج خاص د. وفقا ألستاذ حديثة. حتدث املهارات
لتعليم األطفال ما زال البدء املدرسة تعلم اللغة العربية. إندونيسيا  لالتصاالت

ولذلك فمن الصعب على تعليم اللغة العربية باملدارس لتعلم اللغة العربية، 
فخر خلاصة تتمتع بالدوافع الذاتية واخلارجية، عادة من األطفال َل يكن حىت 
اآلن فهم ما صعب يف تدريس اللغة العربية نفسها جذابة ومن مث التخطيط 

 .هو املفتاح لبيع قوة التعلم وتدريس اللغة العربية
 

 و تدريسهذ للغة العربيةبذامدرس  يرالمذجسا تذهداي د. األتساذ مل آ .ه 
مدرس اللغة العربية يف إندونيسيا ينبغي استعراض املناهج الدراسية اآلن 
أن يقوض الكثي من تدريس اللغة العربية املثال درس العربية ساعات أسبوع 

ساعة من التدريس مع الطالب جيب أن تكون احليلة يف التعلم  2واحد فقط 
يف جتاوز املعلم، إال أنه من املهم  يالكث لتواصلاّنج  مثل ضيق الوقت ساعة.

جدًا لتحليل االحتياجات اليت جيب أن تستخدم يف تدريس اللغة العربية. 
صياغة هدف أيضا أحد اجلهود اليت تبذهلا كيف الطالب ليسوا اخللط لتعلم 

 .يةاللغة العربية بعبارة أخرى أّنم يعرفون ملاذا ينبغي أن تعلم اللغة العرب
كثيون أيضا مدرسة يف إندونيسيا اليت ال تركز على ختطيط املناهج 
الدراسية، هو املعين كل ختطيط دراسة مركزة على املناهج الدراسية املنصوص 

ذ لغة العربية يف تريد كان األستاتدريس ال. عليها ال منهج املقدمة من املعلمني
املعلم ألنه مع كفاءة بث  .هدايت زين الذي له االختصاص، أنه دائمًا التشد

موطئ قدم هذا ميكن أن نقيم أن املدرس للغة العربية عالوة على ذلك، 
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مقرونا بكلمات اللغة العربية اللغة والدين وكان معلمي اللغة العربية تلقائياً 
 .جيب املعرفة بالدين الذي فهم القرآن واحلديث أو الكتب املعاصرة

أو البيئة لطالبه  بيئة لغة لوغوويية نبغي أن جتعل مدرس اللغة العربية
ري على حنو فعال. اللغة ألنه من صنع هذا النوع من تعليم اللغة العربية أن جت

وفقا ملعظم الناس هي لغة صعبة إندونيسيا فهم واجبات مدرس للغة  العربية
العربية كيفية جعل الطالب االهتمام بتعلم اللغة العربية. معلمي اللغة العربية 

تلقي انتقادات بسبب املالصقة لشعوهبم الذين هم كبار السن الذين كما 
العربية معظم املعلمني تستخدم أساليب مماثلة لتلك جياهد يريدون أن 

املوجودة يف التعليم الرمسي، ولكن جيادل بأن األشياء اجليدة للناس الذين هم 
غي أخرى كمثال للتعليم  11من كبار السن فإنه جيب استخدام أساليب

 1.النظامي
 

 اللغة العربية عن تدريسالمذجساير  تذهداي د. األتساذ فكرة  .و 
دايت د.ه يف هذه احلالة حاول الباحث حبيث تتطابق فكرة مع األستاذ

 احلاج وفقا لألستاذ الدكتور .الصحيح حول تدريس بأرقام تدريس اللغة العربية
شكل خطاب  دادانغ سوهاردان، يتم التدريس أساسا نشاط أكادميية يف

التفاعل بني املعلمني واملتعلمني. النشاط التعليمي هو نشاط املعلم يف عملية 
وفقا ألحباث  .التعلم لتمكني املتعلمني باستخدام جمموعة متنوعة من الطرق

سوهاردان جارنيدا، يقرتح  فعالية  يف األستاذ الدكتور ""روسينشيين ثكنات
يف االضطالع بوظيفته، إال وهي التدريس وهو فعل للمعلمني املمارسني 

الكفاءة يف تقدمي املواد التعليمية باستخدام طرق التدريس املختلفة االستعداد 
ذكرت ارنا دوي ر، التعلم عملية التفاعل والكشف  .لتقدمي املواد التعليمية

ذكر كوري، التعلم هو  .عن العلم من املربني وإنتاج املتعلمني لدراسة نتائج

                                                           
0
 في بيته 2116ديسمبر  28دا يات في بيته ابتاريخ مقابلة الثّاني مع األستاذ د. ه  
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كن شخص عمدا البيئة للسماح بأنه شارك يف سلوك معني يف عملية اليت مت
 1.ظروف خاصة

حسب ريزال مهاين هتدف األنشطة التعليمية وقد تعذر إكمال 
األهداف حيث املعلمني مشاركة املعلومات مع الطالب لتمكينهم من 

وفقا لسليمان املصري، ماشودي   .احلصول على األمور املهمة قبل ذلك
" التعليم هو عملية معقدة تتأثر 2117يانا حممد جنيد "البحري، جوليلي

بعناصر خمتلفة مبا يف ذلك نوعية التدريس، واالستخبارات، واملواهب 
واالهتمام بالطالب وكذلك تأثي التحفيز والبيئة املدرسية، واملنزل وتشجيع 

ريس فقا خلالد،عملية وطريقة التدريس التدريس أو تعليم تدو .اآلباء جتاه الطالب
مادة، كل شيء عن التدريس، حمذرا من "عن التجارب، األحداث من ذوي اخلربة أو 

ودينبينجاجاران هو عملية للتعامل مع الشؤون السماح  وفقا كامار."ينظر إليه
للطالب مبعرفة أو احلصول على األمور أن يكملوا شيئا ال ميكنها مبفردها قبل 

" واحد من 2116ساتيا التدريس " حسب ليديا هارلينا مارتونو، جوونا .ذلك
جوانب التعليم املعريف أي جوانب املعرفة "تدريس" توفر املهارات واملعرفة، 

 1.بينما األطفال دليل التعليم حنو حياة طيبة واحلق
 

 في تدريس اللغة العرابية المذجساير تذهداي د. األتساذ مسذهمة   .ز 
ريس هناك أخيا يف الظروف اليت ال تكون بعد مستقرة يف وقت التد

جيعل ال منهج جمموعة كتاب تعلم اللغة العربية زين هدايت، وحىت اآلن يزال 
يستخدم يف بيمبيالجاراب العربية حىت لو كان العديد من التحديثات. 

هدايت هو أحد اْلسهامات الرئيسية يف د.الكتب اليت كتبها األستاذ
عليا، -ن إيبتيداييةبيمبليجاران العربية اليت أصبحت على مستوى هائل م

وقدم الكتاب جلعله أسهل للمعلمني ْليصال املضمون أونتوكل اليت تتكون. 

                                                           
2
 Suhardan, Dadang. 2010. Supervisi Profesional. Bandung. Alfa Beta 

3
 Din Wahyudi, dkk. “Pengantar Pendidikan”. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta; 2008. 
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األستاذ هدايت كما كان يعمل اللغة العربية القرآنية اآلن يستخدم على نطاق 
 .واسع يف جمال التعليم غي الرمسي، وهذا الكتاب كثي دقيق
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 تحليل البيذنذت المبحث الثذني:
 اللغة العربية عن تدريس المذجساير د. هدايذتذ  األتسافكرة  .أ 

 د.  يف هذه احلالة حاول الباحث حبيث تتطابق فكرة مع األستاذ
وفقا  .الصحيح حول تدريس بأرقام تدريس اللغة العربية املاجستي هدايت

دادانغ سوهاردان، يتم التدريس أساسا نشاط  .احلاج لألستاذ الدكتور
تفاعل بني املعلمني واملتعلمني. النشاط التعليمي أكادميية يف شكل خطاب ال

هو نشاط املعلم يف عملية التعلم لتمكني املتعلمني باستخدام جمموعة متنوعة 
سوهاردان جارنيدا، يقرتح  فعالية  وفقا ألحباث يف األستاذ الدكتور .من الطرق

التدريس وهو فعل للمعلمني املمارسني يف االضطالع بوظيفته، إال وهي 
لكفاءة يف تقدمي املواد التعليمية باستخدام طرق التدريس املختلفة االستعداد ا

ذكرت ارنا دوي ر، التعلم عملية التفاعل والكشف  .لتقدمي املواد التعليمية
ذكر كوري، التعلم هو  .عن العلم من املربني وإنتاج املتعلمني لدراسة نتائج

ه شارك يف سلوك معني يف عملية اليت متكن شخص عمدا البيئة للسماح بأن
 1.ظروف خاصة

حسب ريزال مهاين هتدف األنشطة التعليمية وقد تعذر إكمال 
األهداف حيث املعلمني مشاركة املعلومات مع الطالب لتمكينهم من 

وفقا لسليمان املصري، ماشودي   .احلصول على األمور املهمة قبل ذلك
هو عملية معقدة تتأثر " التعليم 2117البحري، جوليلييانا حممد جنيد "

بعناصر خمتلفة مبا يف ذلك نوعية التدريس، واالستخبارات، واملواهب 
واالهتمام بالطالب وكذلك تأثي التحفيز والبيئة املدرسية، واملنزل وتشجيع 

فقا خلالد،عملية وطريقة التدريس التدريس أو تعليم تدريس  .اآلباء جتاه الطالب
ذرا من "عن التجارب، األحداث من ذوي اخلربة أو مادة، كل شيء عن التدريس، حم

وفقا كامارودينبينجاجاران هو عملية للتعامل مع الشؤون السماح ."ينظر إليه
للطالب مبعرفة أو احلصول على األمور أن يكملوا شيئا ال ميكنها مبفردها قبل 

                                                           
4
 Suhardan. Dadang. Supervisi Profesional. (Bandung. Alfa Beta: 2010) 
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" واحد من 2116حسب ليديا هارلينا مارتونو، جوونا ساتيا التدريس " .ذلك
انب التعليم املعريف أي جوانب املعرفة "تدريس" توفر املهارات واملعرفة، جو 

 1.بينما األطفال دليل التعليم حنو حياة طيبة واحلق
التدريس نشاط  املاجستي تاهداي د. األستاذويف الوقت نفسه، وفقا 

طالب التعلم بينما اجتاه واحد فقط املعلم يشرح للطالب، ذات اجتاهني بني 
 1:و هي التدريس الرئيسية األكثر زيدة  املاجستي تاهداي د. األستاذ

 املعلم يعطي املواد وضوح ويفهم تالميذه .1
 التالميذ ويطلب دوراً نشطاً يف األنشطة التعليمية .2
 التالميذ نظراً الجتاه كيفية تطبيق العلوم له .3

ألقي اختالف إذا يف التدريس ينبغي  املاجستي تاهداي د. األستاذمث 
معلم اللغة العربية يف تدريس الدروس احملفزات اجليدة يف ،كرمية الز أخالق إبرا

أنه دائمًا تعطي سهولة . األمر أن التالميذ ال كسول يف تعلم اللغة العربية
لطالبه يف تدريس اللغة العربية ونقدر دائمًا أيا كان العمل الشاق للتالميذ أو 

 1.الطالب
ستنتاج أن العملية يضع هلا زين ويف هذه احلالة يعطي الباحث اال

هدايت عدم االستسالم حىت لو آراء خمتلفة مع اخلرباء، وهذا نتيجة للفكر 
يف تدريس اللغة العربية وقد أصبحت  املاجستي تاهداي د. األستاذ

. يف جمال العلوم، والغاية اليت تسيطر عليها "اْلندونيسية العربية" الشخصية
 يف األوقات اليوم، تدبيس الكتاب األصولونادرًا جدًا ما شخص مثله 

 تاهداي د. األستاذقبل وبعد اْلسالم -العربية أن دراسة اللغة العربيةالتاريخ 
 1.معرفة له، يف اللغة العربية، وأنه يعرف الكثي من هذه املشكلة املاجستي

ل ويف جما كان أستاذا للغة العربية يف إندونيسيا، املاجستي هدايت د. األستاذ

                                                           
5
 Din Wahyudi, dkk. Pengantar Pendidikan. (Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta: 2008). 

6
 2116ديسمر  25ابتاربيخ  مقابلة األولى مع األستاذ هدايات في الجامعة شريف هدايت هللا جاكرتا   
7

 رسة العليالحكومية اإلسالمية مالنج ديسمبر في الجامعة د15مقابلة مع األستاذ اوريل في التريج  
8
 يناير في الجامعة درسة لحكومية اإلسالمية مالنج24مقابلة مع األستاذ سالميت في التريج   
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قرأ هو  اكان قراءة كمهارات اللغة العربية، يف أذّن،  بينجاجاران أنه دائماً 
إحدى الطرق اليت تصور مجيع الشعب اْلندونيسي اْلسالم، ألن اْلسالم 

 1.مجيع ما له من النص العريب
 املاجستي تاهداي د. األستاذويرى أن رأي  او أبني هنا يعطي لباحثا

لتدريس فإنه ميكن أن تتساوى مع عملية هي مع شديد آراء اخلرباء حول ا
من هناك فإنه يرسل . والتدريس ميكن تسجيل األحداث للتدريس يف فئة

عندما مدرس أو مدرس  املاجستي تاهداي د. األستاذتؤكد رأي  الباحث
اللغة العربية دون قراءة أي وقت مضى، أو إىل حد ما أقل من ذلك يف قراءة 

غة بالتأكيد أقل جذب انتباه التالميذ ألننا ليس فقط تدريس اللغة العربية الل
دراسة ومينجاجاراكن له اللغة العربية ولكن ثقافة والعادات واْلسالم بعد 

 .اجلنسية العربية أو قبل اْلسالم

 
 في تدريس اللغة العرابية المذجساير تذهداي د. األتساذ مسذهمة  .ب 

ريس هناك أخيا يف الظروف اليت ال تكون بعد مستقرة يف وقت التد
ت، وحىت اآلن يزال اجيعل ال منهج جمموعة كتاب تعلم اللغة العربية زين هداي

العربية حىت لو كان العديد من التحديثات. الكتب  تعليم اللغةيستخدم يف 
العربية اليت  تعليمت هو أحد اْلسهامات الرئيسية يف االيت كتبها األستاذ هداي

، وقدم الكتاب جلعله أسهل العالية-يداييةأصبحت على مستوى هائل من إيبت
كما كان  املاجستي تاهداي د. األستاذللمعلمني ْليصال املضمون تتكون. 

يعمل اللغة العربية القرآنية اآلن يستخدم على نطاق واسع يف جمال التعليم 
 .غي الرمسي، وهذا الكتاب كثي دقيق

 الكتب .1
الناس يرغبون يف تعلم اللغة الكتب العربية القرآنية( أيضا مما جيعل ) (أ 

العربية له الناس خاصة الذين يريدون العمل يف البالد من شبه اجلزيرة 
                                                           

9
 يناير في الجامعة درسة العليالحكومية اإلسالمية مالنج19مقابلة مع األستاذ زينل في التريج   
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العربية، مع كتاب هذا أّنا تعلم ألّنا تفرتض أن هذا الكتاب جيعل 
من السهل لتعلم اللغة العربية دون بعد أن حضر التقليدية )مدرسة 

ن من املقرر أن النهوض داخلية(. وأصبح هذا الكتاب الورقة اليت كا
 .بتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا

مت عمل له مينجانكات للغة العربية  333جواهر األلفية ْلبن مالك  (ب 
 تاهداي د. األستاذ سيا لألفضل مرة أخرى، زين. تلخيصيف إندوني
. أنه جيعل 1111معبد  333فياه بن بن مالك أن املعبد  املاجستي

موجودة مع هذا الكتاب من املنطقي  هذا الكتاب دون منهج
اعتمادًا على الذي يستخدم هلا عند احلاجة مث أّنا سوف تستخدم 

كويد العربية الشهية الصعبة فهم. -الكتاب إىل تعميق قواويد
كويد هناك يف -للهيمنة على عاَل كتاب عريب فعال كتاب كويف

معبد  ميكن أن يفهم املعبد مع 1111إندونيسيا ألنه مع الكتاب 
 .وفقا له لتسهيل فهم اللغة العربية 333

دراسة منط اللغة اليت هي جزء  البالغة للجميع هو ميكن تشبيه رائعته (ج 
من اللسانيات اليت ركزت على اللغة استخدام صيغ خمتلفة ولكن 
 .ليس حصرا يف إيالء اهتمام خاص الستخدام لغة معقدة يف األدب

اللغة )أوسلوب( يف عمل  اليت تناقش استخدام اللغة، ومنط من
أديب. الفرق، والبالغة كميدان للدراسة ولدت اللغة العربية )ّناية 
القرن الثاين اهلجري(. أدت جهود التنمية هلذه الدراسة للوصول إىل 

ح له مكرسة إىل حد كبي إىل التقدير  5اجلزء العلوي من القرن 
لكتاب أدخلها مبعجزة القرآن والقرآن. وأدىل األستاذ هدايت هذا ا

مع الرأي القائل بأن دراسة تادابور للبالغة والقرآن ميكن أن يتم إال 
من قبل أولئك الذين أتقنوا كنوز يان العربية الكثي ونو أو كويد 

 .النحوية العربية العميقة
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تعليم اللغة العربية للمدرس اْلبتدائية ، املتوسطة و الثانؤية  (د 
ته طويلة جداً، ابتداء من هذا الكتاب كتاب رحل. اْلسالمية

 هدايت د. األستاذالسبعينات عندما مدرسة مكان التدريس 
قد ال توجد مواد التعلم كتاب باللغة العربية باملبادرة  املاجستي

والتصميم لألستاذ هدايت أخذت من الوقت جلعل له مواد التعلم 
الكتاب. لتسويق الكتاب نفسك، طباعة الكتاب نفسه عندما  

عرضت واحدة من هذا اك رؤساء املدرسة جاء ومث كانت هن
هلذا الكتاب هو ال يزال يستخدم حىت إذا كان قد مت الكتاب ونتيجة

 .الكثي من التحسني يف إليه
  مقاالت الندوات و املؤمترات والدورات .2

احملتوى و طرق التعليم اللغة العربية مبجلس العلماء اْلندونسي،  (أ 
 2112نوفمرب 

معي للدول العربية و اْلسالمية اليوم و مستقبل التطوير الإلجت  (ب 
 2114حياة اللغة العربية بإندونسييا، يناير 

األسس السيكولوجية واللغوية لفهم القرآن الكرمي والكتب الرتث،   (ج 
 2113يوليو 

اجلامعات اْلسالمية، مارس بالتدريس الفعال وإعداد البيئة الغربية   (د 
2114 

غربية القا ئم على املنهج الدراسي إعداد الكتاب املدرسي للغة ال (ه 
 2114مايو  2113

 2114نظام التقومي املسابقة القومية لقراءة الكتب الرتاث، أبريل  (و 
خلدمة البحث اللغوي القرآن الكرمي والكتاب  توسييع اآلفق (ز 

 2114اْلسالمية،فربير 
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املدخل العلمي يف تعليم اللغة العربية القائم على املنهج الدرسي  (ح 
 2114ْلسالمية، أغسطس باملدرس ا

 اخلهود واخلربات يف نشر اللغة العربية .3
 1171-1171 االرديو اْلندونسيتعليم اللغة العربية ب (أ 
 2111-1111 اتعليم اللغة العربية بالتلفزيون اْلندونسي (ب 
مدرس بالدراسات العليا جبامعة شريف هداية اهلل اْلسالمية  (ج 

2111-1111 
نق سالمية احلكومية ماالالعليا جبامعة الإل مدرس بالدراسات (د 

2114-2112 
مدرس بالدراسات العليا جبامعة الإلسالمية احلكومية باندونج  (ه 

 إىل اآلن 2112
-1111الرئيس األول ْلحتاد املدرسني للغة العربية بإندونسي  (و 

211301 
مدرس باملدرسة العليا جبامعة إمام بوننجل اْلسالمية احلكومية  (ز 

 لدراسي الغريبلفصل اإىل اآلن  2117بادانج،من 
إىل  2111مدرس بالدراسات العليا جبامعة تشيانج اْلسالمية، من  (ح 

 اآلن
الرئيش قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية جامعة شريف هدايت  (ط 

 2113-1111اهلل 
-1111 الرئيس األول الحتاد املدرسني للغة العربية بإندونسيا، (ي 

2113 
إىل  2114ية بإندونسيا هيئة اْلشراف الحتاد املدرسني للغة العرب (ك 

 اآلن
 إىل اآلن 1111جملس اخلرباء يف مركز اللغة و علوم القرآن خباكرتا   (ل 

                                                           
11

 2117يناير  11ه التّاريخ مقابلة مع األستاذ د. هدايات الثّالث في بيت  
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 جملس اجلرباء يف اجلامعة العربية لوزارة الرتبية والثقافة اْلندونسيا،  (م 
 إىل اآلن 2111

 إىل اآلن 2116اهليئة التأسيسية لالحتاد القوامي للمدرسني العربية  (ن 
 2111الم العايل اْلسالمي تنجران بانتان مدير معهد سبيل الس (س 

 إىل اآلن
 إىل اآلن 2113هيئة تأسيسية ملؤسسة رعاية اجملتمع القرآين  (ع 
، 2114رئيس جملس احلكامللمسابقة القومية لقراءة كتب الرتاث،  (ف 

2116 ،2111 ،2111 
ملادةاللغة العربية للمدارس  21113خبي ْلعداداملنهج الدراسي  (ص 

 اْلسالمية
الفعل كثي املشهود هلم العمل  املاجستي تاهداي د. األستاذيف عاَل 

الوطين أو التفكي وجيدة. وكان أحد اخلرباء االستشاريني يف وزارة األديان 
أصبح خبي استشاري يف لغة  (LBIQ)واللغات يف معهد اللغات والعلوم 

 11.القرآن
ندونيسيا، وهو الشخصية الرئيسية يف حد ذاته تعليم اللغة العربية يف إ

-ولديه العديد من األدوار، كان املؤلف الرئيسي ملواد من املستوى االبتدائي
حزب العمال. لديه كاريزما وهو تودو حىت وأن كان له علم ميج ال يصدق 

 01.على وجه التحديد له العربية
غة التعليم من لاالعمل اهلائل يف العصور القدمية وحىت اآلن هو كتاب 

عليا، وهناك حاجة إىل أي شك إذا كان يعمل يف اآلن مستوى إىل مستوى 
مع عدم وجود -لديه يف الواقع الكثي من التنقيحات ليعمل لديه هذا واحد

 01.التكنولوجيا يف هذا اجملال ألنه كثي أيضا انتقاد أوراق األستاذ هدايت
آلن أّنا ال تزال مجيلة املتداولة على نطاق واسع يف ات تصل إىل السبعين

                                                           
11

 هدايات  مقابلة مع األسثاذ د. 
12

 نفس المراجع 
13

 نفس المراجع 
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أن جناح التعليم أنه مت االعرتاف جبائزة من ملك اململكة العربية  ات.درسامل
 .السعودية كمنشئ الرئيسية ومدرس للغة العربية يف إندونيسيا

أما على الصعيد الوطين، كان هو الذي يدرس أواًل باللغة العربية يف 
غة سيال لله األضواء وأصبح مفتاح النجاح كيبي  11 التلفزيون واْلذاعة يف

ألن لديه إرادة قوية لتحويل أسلوب  01.العربية يف إندونيسيا يف الوقت اآلن
 .تدريس اللغة العربية بأعماله

وتركز يف البالغة كيلموان واآلخر من بلده، وقال أنه يعتقد أن القراءة 
تعتقد أنه  املاجستي هدايت .األستاذ دهو أحد املفاتيح الرئيسية للنجاح، 

م النصوص العربية حنن ذاهبون سهلة على بدوي حول من خالل قراءة وفه
الدين ومينكوتوهكان بالسلوك اجليد واحد من بيالنكار للعلم ونظرا ألن 

ختلص إىل أن معنا فهم النصوص العربية تلقائيًا وميكننا  الباحث 15.املعلمني
الكتاب الذي  .أن نفهم ديننا وأنه متصل مباشرة مع السلوك الذي نقوم به

سنة من العمر من أي وقت  11منوذجا حيتذى به، فؤاد السيد كتب يف 
 .مضى جعل كتاب معاإذا كانت املنهجية دائماً تابع التطورات يف إندونيسيا

يف كتاب له أنه دائمًا تطبيق تعليم رمسي قواويد، نو يف  1هناك شيء 
إيتوشوليية عدم فرز مبلغ إيسميية ديليات يندرج يندرج يف جمال 

الشعب  .هدايت تظل متسقة مع كويد التعلم ستاذ د.واأل االتصاالت،
 املاجستي تاهداي د. األستاذاْلندونيسي اآلن السيد فؤاد املتفق عليها مع 

 إعطاء األولوية يف كية. كتاب الليل البالغة جامي مت استخدام لغة
 هدايت د. األستاذإندونيسيا والكتاب مت إنشاؤه هبدف رمبا اللغة اْلجنليزية 

للمجتمع ليتمكن من فهم القرآن إذا كان يرتدي اللغة العربية  املاجستي
16.ميكن فقط استخدام مع الناس الذين هم جيدة يف الناطقني باللغة العربية

 

                                                           
14

 نفس المراجع 
15

 نفس المراجع 
16

 في بيته  2117يناير  26مقابلة مع األستاذ فؤاد إيفندي في التّريخ  
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دورًا هاما بشدة يف تدريس اللغة العربية  املاجستي تاهداي د. األستاذ
بدور يف  ستياملاج تاهداي د. األستاذيف إندونيسيا، السبعينات تويل 

 د. األستاذألننا، وكما كتب الكتاب بلدي تعلم اللغة العربية،  امليدان
وسائل االحتفا  ببعضها البعض عندما عرضت لكتابة  املاجستي تاهداي

 تاهداي د. األستاذالكتاب إىل املدرسة العربية رفضت ألن الكتاب من 
له أن يستخدم كل ال يزال صاحلًا حىت اآلن. وهو مؤلف كتاب  املاجستي
من املغالطات كتب اللغة  ينظركتب أخرى إذا بني  واألفضل كتاب  مدرسة،
 .األكثر دقة املاجستي تاهداي د. األستاذ

دورًا هاما بشدة يف تدريس اللغة العربية  املاجستي تاهداي د. األستاذ
بدور يف  املاجستي تاهداي د. األستاذيف إندونيسيا، السبعينات تويل 

 د. األستاذيدان ألننا، وكما كتب الكتاب بلدي تعلم اللغة العربية، امل
وسائل االحتفا  ببعضها البعض عندما عرضت لكتابة  املاجستي تاهداي

 تاهداي د. األستاذالكتاب إىل املدرسة العربية رفضت ألن الكتاب من 
ال يزال صاحلًا حىت اآلن. وهو مؤلف كتاب له أن يستخدم كل  املاجستي

من املغالطات كتب  ينظرمدرسة، واألفضل كتاب ديناتارا كتب أخرى إذا 
 .اللغة لألستاذ هدايت األكثر دقة
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 الفصل الخذمس

 واالقاراحذت البحث ناذئج
 

حث يف هذا الفصل االب تستنتج ،عتماد على نتائج البحث اليت سبق زكرها يف الفصل الرابعا
يف تدريس اللغة  املاجستي تاهداي د. األستاذكرة فواألقرتاحات تتعلق با ،ملخص نتائج البحث

 :كمايليالعربية  

 
 البحث ناذئج . أ

 اللغة العربية عن تدريس المذجساير تذهداي د. األتساذ فكرة  .1
اللغة العربية مدرس  األستاذ د. هدايت املاجستي تؤكد رأي  من هناك فإنه يرسل الباحث

لك يف قراءة تدريس اللغة العربية اللغة دون قراءة أي وقت مضى، أو إىل حد ما أقل من ذ
بالتأكيد أقل جذب انتباه التالميذ ألننا ليس فقط دراسة ومينجاجاراكن له اللغة العربية 

 .ولكن ثقافة والعادات واْلسالم بعد اجلنسية العربية أو قبل اْلسالم
 التدريس نشاط ذات اجتاهني بني بيمجاجار املاجستي تاهداي د. األستاذوفقا 

 املاجستي تاهداي د. األستاذوطالب التعلم بينما اجتاه واحد فقط املعلم يشرح للطالب، 
 وهي:  التدريس الرئيسية األكثرزيادة 

 املعلم يعطي املواد وضوح ويفهم تالميذه (أ 
 التالميذ ويطلب دوراً نشطاً يف األنشطة التعليمية (ب 
 التالميذ نظراً الجتاه كيفية تطبيق العلوم له (ج 

ألقي اختالف إذا يف التدريس ينبغي إبراز أخالق  املاجستي تاهداي د. تاذاألسمث 
معلم اللغة العربية يف تدريس الدروس احملفزات اجليدة يف األمر أن التالميذ ال كسول يف  ،كرميةال

 .تعلم اللغة العربية
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من أفكاره أنقل أيضا أن هنا مدرسي اللغة العربية أن العديد  املاجستي هدايت د. األستاذ
وأخرج يف تدريس اللغة العربية ألنه قال أن املعلمني يف تدريس اللغة العربية فقط امليسر واحملفز 

 .الذي ميكن استحضار روح الطالب يف التعلم
 

 ةلعرابيفي تدريس اللغة ا المذجساير تذهداي د. األتساذ مسذهمة  .2
التعليم من مستوى إىل العمل اهلائل يف العصور القدمية وحىت اآلن هو كتاب لوغة 

مستوى عليا، وهناك حاجة إىل أي شك إذا كان يعمل يف اآلن لديه يف الواقع الكثي من 
أيضا مع عدم وجود التكنولوجيا يف هذا اجملال ألنه كثي -التنقيحات ليعمل لديه هذا واحد

تزال مجيلة السبعينات تصل إىل اآلن أّنا ال  ،املاجستي تاهداي د. األستاذانتقاد أوراق 
. أن جناح التعليم أنه مت االعرتاف جبائزة من ملك اتاملتداولة على نطاق واسع يف املدرس

 .اململكة العربية السعودية كمنشئ الرئيسية ومدرس للغة العربية يف إندونيسيا

أما على الصعيد الوطين، كان هو الذي يدرس أواًل باللغة العربية يف التلفزيون 
األضواء وأصبح مفتاح النجاح كيبيهاسيال للغة العربية يف إندونيسيا يف  11واْلذاعة يف 

 .الوقت اآلن، ألن لديه إرادة قوية لتحويل أسلوب تدريس اللغة العربية بأعماله
وتركز يف البالغة كيلموان واآلخر من بلده، وقال أنه يعتقد أن القراءة هو أحد 

يت تعتقد أنه من خالل قراءة وفهم النصوص املفاتيح الرئيسية للنجاح، الربوفيسور هدا
نكار للعلم العربية حنن ذاهبون سهلة على بدوي حول الدين بالسلوك اجليد واحد من بيال

بينيلييت ختلص إىل أن معنا فهم النصوص العربية تلقائياً وميكننا أن نفهم  ونظرا ألن املعلمني.
 .ديننا وأنه متصل مباشرة مع السلوك الذي نقوم به
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 تاهداي د. األستاذاألب األجل من "اْلندونيسية العربية" تستحق إعطاء الباحثني 
هو أكثر مما يكفي من  بسبب التفكي والسلوك وقدراته يف اللغة العربية الذي املاجستي

اخلاصة الذين يتمتعون بأن يتقن اللغة العربية. مع جمموعة متنوعة من اجلهود على  ااْلندونيسي
 :و التايلالنح

 1171-1171الرديو اْلندونسي تعليم اللغة العربية ب (أ 
 التلفزيون اْلندونسيتعليم اللغة العربية ب (ب 
 1111-2111مدرس بالدراسات العليا جبامعة شريف هداية اهلل اْلسالمية  (ج 
 2113-1111 د املدرسني للغة العربية يف إندونساالرئيس األول ْلحتا (د 
 إىل اآلن 2112الإلسالمية احلكومية باندونج الدراسات العليا جبامعة مدرس ب (ه 
 .مستشار اللغة يف معهد اللغات والعلوم من القرآن الكرمي (و 

موجوداً بالفعل بعض املهارات يف تعلم اللغة العربية/كيف يعطي املعلم له التعلم، ال سيما 
ك. ييما يف التحدث املهارات هناك، وأضاف أن هذه املهارات كنهج اتصاالت حديثة وبني

كان له ّنج خاص لالتصاالت لتعليم  املاجستي تاهداي د. األستاذحتدث املهارات وفقا 
األطفال ما زال البدء املدرسة تعلم اللغة العربية. إندونيسيا باملدارس لتعلم اللغة العربية، ولذلك 

ادة من فمن الصعب على تعليم اللغة العربية فخر خلاصة تتمتع بالدوافع الذاتية واخلارجية، ع
األطفال َل يكن حىت اآلن فهم ما صعب يف تدريس اللغة العربية نفسها جذابة ومن مث 

 تدريس اللغة العربية األستاذالقيود ل .التخطيط هو املفتاح لبيع قوة التعلم وتدريس اللغة العربية
 د. هدايت املاجستي

 القت الض يق (أ 
 حاملناهج الدراسية ونظام القبي (ب 
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 ال ميلكون القدرة على تعليماملعلمني الذين  (ج 
 النظام مرتبط باحلكومة (د 

 
 اإلقاراحذت . ب

منحة دراسية له حىت أنه ميكن مواصلة النضال  ينزلجيب أن  املاجستي تاهداي د. األستاذ .1
 باللغة العربية

 .لفهم حيث أنه يعمل أكثر جاذبية املاجستي تاهداي د. األستاذويف جمال التكنولوجيا  .2
 .الذي قدم له النفس جيدة من خارج أو فيه معلم جيد هو املعلم .3
 ملعرفة باللغة والثقافة، واألعراف والعادات ملعلمي اللغة العربية العربية جيب أن يكون .4
 ينبغي أن يكون للكفاءة واملهارة يف تدريس اللغة العربية حيث أن التالميذ ال بامللل .5
 .جعل التدريس متعة ليس هلا بل هلا نتائج عملية .6
 .الق كان مسة هامة لتعليم اللغة العربيةحسن األخ .7
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 أدوات املقابلة األستاذ احلاج الد كتور د. هدايات املاجسرت

  2117يناير  11و  2116ديسمرب  21، 2116ديسمرب   25:  الت اريخ

 :أسئلة املقابلة يف اسرتجاع البيانات

لعربية يف حول تعليم اللغة ااألستاذ احلاج د. هدايات  ما هو رأي  .1
 إندونيسيا؟

 ما هو الفرق بني التعلم باللغة العربية واللغة العربية التدريس وفقا رأي  .2
 ؟األستاذ احلاج د. هدايات

يف تطوير تعليم اللغة األستاذ احلاج د. هدايات  كيف يتم رأي  .3
 العربية يف إندونيسيا؟

 ما هي مزايا تدريس لغات أخرى خبالف اللغة العربية، وفقا رأي  .4
 "؟األستاذ احلاج د. هدايات 

يف النهوض بتعليم  األستاذ احلاج د. هدايات وما هي مسامهة رأي  .5
 اللغة العربية يف إندونيسيا؟

األستاذ احلاج  ما هو خطوة جيدة يف تدريس اللغة العربية، وفقا رأي  .6
 ؟د. هدايات 

يف التقدم احملرز يف  األستاذ احلاج د. هدايات ما هي توقعات رأي  .7
 يم اللغة العربية يف إندونيسيا؟تعل

للمعلمني احملتملني األستاذ احلاج د. هدايات  ما هي توقعات رأي  .1
 للغة العربية يف إندونيسيا؟

يف تعليم اللغة  األستاذ احلاج د. هدايات ما هي أعمال رأي  .1
 العربية؟

 



10 
 

 
 

 

 

 

 هدايات األستاذ كتب
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 26 التاريخ يف إيفندي فؤاد األستاذ مع مقابلة
 بيته يف 2117يناير

 

 

 

 األستاذ من طالب سلمت األستاذ مع مقابلة
  مالنج اْلسالمية احلكومية اجلامعة يف هدايات

  

  

  

  

 

ن مقابلة مع األستاذ زينل ولد م
 األستاذ هدايات
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 تاذ هداياتاألس األستاذ  مقابلة الثاين مع  ل مع األستاذ هداياتقابلة األو م

 

 

مقابلة الثالث معا 
 األستاذ هدايات

 

 

 

 

 


