
الباب األول 

 مقدمة

أسباب اختيار الموضوع . أ

  ادلؤسساتو هعهد وخارجها يتفقون على أن املإندونيسيا سواء من داخل ؤرخونالباحثون امل

  وعهد، املأول ظهور ولكن لديهم وجهات نظر سلتلفة حول تاريخ ، من إندونيسياالتعليمية اإلسالمية

: ديكن تصنيفها إىل رلموعتني رئيسيتني، مها

.  من تاريخ االمة بعد وجود اتصال مع ثقافة ما قبل اإلسالمأن ادلعهد نشأوىل أل اجملموعة ارأت

 جيريتسجاوة يف القرن الرابع عشر؛ كتابو  يف فيجيود. ال. ج.  ث: ىم  ىذه اجملموعةون حتتدرجنامل

 دراسات عن مشاىدات معيشة كياىى: ادلعهد ىف   زسلشرى ضفرييف اإلسالم الحظ، والدين من جاوة،

 .السفر صورة ادلعهد  غرف نور خالص رليد، ، و

من  على رأى اجملموعة األوىل بأن قالت إن أصل ادلعهد ىو  اجملموعة الثانية اعًتضتو

  مارتن فان الثانية ىم ىذه اجملموعةون حتتدرجنامل. ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية يف الشرق األوسط

ادلعهد و ديناميكية كتابو قال عبد الرمحن مسعود يف و ، طريقات ورلمع عهدم:  يف كتاب العنرببرونيسني



ادلدارس الدينية اليت ال وجود يف وقت مبكر من ادلدارس اإلسالمية الداخلية يف إندونيسيا، وخصوصا يف 

 1. وايل سوصلو، وىو أحد علماءجاوة ديكن فصلها عن وجود موالنا مالك إبراىيم

عندما درس دارس تاريخ الًتبية والتعليم يف إندونيسيا من بدايتو إىل يومنا ىذا، وسوف جيد أن 

.  وىذا منوذج من الثقافة األصلية يف إندونيسيا2،"السكان األصليني " ادلعهد ىو شكل من أشكال 

للمؤسسات التعليمية مع منط من علماء الدين وادلساجد والدارسني وادلساكن، كانت معروفة يف القصص 

. الشعبية إلندونيسيا، وخاصة يف جاوة

. يف التطورات الالحقة، عرف فيما بعد باسم ادلؤسسة التعليمية اإلسالمية اإلندونيسية التقليدية

كياىى، يف حني أن /العلماء الذين يصبحون قادة وادلعلمني يف ادلعهد ال يزالون يسمون رجال الدين

 3.التالميذ أو الدارسون الذين يدرسون فيو يسمون الدارسني

بغض النظر إىل كونو من ادلؤسسات التعليمية الدينية، أن وظيفة ادلعهد أيضا كمؤسسة من 

دور ادلعهد ليس فقط التغيريات الوسطى . النضال الروحي، وكاآلت الدعاية واحلفاظ على الًتاث الثقايف

 . يف قطاع التعليم، بل أيضا يف اجملاالت االجتماعية والسياسية والثقافية والدينية

                                                 
1

 Masa depan pesantren; Dalam tantangan modernitas) مستقبل المعهد، وتحديات الحداثة العالميةأمني ىيدار واآلخرون، . ه م 

dan tantangan komplesitas global) ، ،5-1. ، ص(2004مطبعة ا ر د، : جاكرتا)الطبعة االوىل.  
، بارامادينا: جاكرتا)، ، الطبعة األوىل( Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan)السفر صورة المعهد  غرف  نور خالص رليد،2

 .3. ، ص(1997
، ( Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama)نوعية التعليم وتطوير التعليم الديني  تيمورجيالىن،. أ 3
 .50. ، ص(1983ديرماجا، : جاكرتا)الطبعة األوىل ، 



العمل ادلنجز واعية  حىت يف النهاية، إن للمعهد منزلتني، أنو مشارك يف عملية اخللق من القيم، ىو

مستمرة لنقل أمناط أسلوب حياة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، أي الوالء الواحد إىل ادلعهد للحصول 

 4.كياىى يدافع حياتو الشخصية يف تنفيذ احلياة ادلتصوفة/ على معنويات رجال الدين 

 وقد ظهرت استجابة ادلعهد يف حتديث التعليم اإلسالمي والتغريات 1990حىت يف أوائل 

. االجتماعية واالقتصادية الىت حدثت يف اجملتمع اإلندونيسي

. (ادلهين)تغيري مضمون أو زلتوى من ادلعهد ليشمل مواضيع عامة ومهنية  .1

. والتغريات يف ادلنهجية، مثل النظام الكالسيكي .2

. مؤسسة تعليمية (التنويع)التجديدات ادلؤسسية، مثل قيادة ادلعهد، وتصنيف /واإلصالحات .3

 5.والتغريات يف وظيفة، من وظيفة التعليم، ويشمل أيضا وظائف اجتماعية واقتصادية .4

التحدي ادلتمثل للمعهد يف عامل الًتبية والتعليم أصبحت واضحة، وجيب النظر يف ذلك ىو 

. عندما ينظر إىل ذلك النظام التعليمي يف أزمة بسبب ىيمنة اجلوانب االقتصادية توغلوا يف عامل التعليم

والذين يف األصل مكانا ليكون  (سواء اإلسالمية والعامة)بدء وظيفة التحول من ادلؤسسات التعليمية 

وأخريا، وحساب األرباح . ىناك أي نوع من األنشطة العلمية، أصبح رلال األعمال أو األعمال التجارية

                                                 
يف امساعيل  ، (Urgensi Pesantren dalam Pembentukan Kepribadian Muslim)شخصية المسلم  تكوين في المعهددور  ،زلًتم 4

، (2003بوستاكا بيالجر، : يوجياكارتا)، الطبعة األوىل ، ( Dinamika Pesantren dan Madrasah)وديناميات المعهد والمدارس الدينية ، (.ed)وآخرون  ،.م.س
 .45. ص

 Pendidikan Islam ; Tradisi dan Modernisasi Menuju)الجديدة  األلفية نحو التقليد والحداثة : التربية اإلسالمية ،أزيوماردى أزرا 5

Milenium Baru ) ،(1999والدراسات اخلطاب شعارات، : جاكرتا)105. ، ص. 



ومن ادلفارقات أن النمو . واخلسائر ىي جزء من ادلسيطرة، بدال من التفكري يف زيادة االنتاج يتم إنشاؤىا

 .البدين، وكان أكثر مفتون الدارسون احملتملني، بادلقارنة مع شراء الكتب اجلودة

 عندما مدارس جيدة ولكنها مكلفة، يف اشارة متفوقة 1980وينظر إىل ىذه الظاىرة، يف أواخر 

الذي يف حد ذاتو خيلق الفصل بني الطبقات " مدرسة النخبة" اآلن نوعا من يعرفحلياة اجملتمع، 

 مل تقتصر 6.يعين فقط للنخبة، وتلك ادلسافة االجتماعية أصبحت أوسع" مدارس النخبة. "االجتماعية

ومع ذلك، قال مالك فجار إن التزام اجملتمع مسلم حقيقي يف القيم . ىذه ادلدارس على ادلدارس الدينية

وديكن مالحظة ذلك عندما تظهر الًتبية . الدينية ال تزال مرتفعة جدا، حىت ان ىناك اجتاىا لزيادة

ضد ىذا النوع من ادلؤسسات التعليمية كان . اإلسالمية ادلقررة اجلودة، سيكون مبثابة االختيار األول

ويبدو ان احلكومة ال دتانع . من اجملتمع الراقي، على الرغم من أن تكلفة التعليم غالية" القوة الشرائية"

وليس احلد من اجلهود لتطوير ادلؤسسات التعليمية الىت حتمل مسات خاصة، حىت  يكون ىناك منوذج من 

 7".ادلدرسة النموذجية"أو " ادلدرسة العليا "

ادلعهد ىو جزء من ادلدربني على ادلستوى الكلي يف اجملتمع الىت تسهم يف توعية اجملتمع وادلثالية، 

 8.والقدرة الفكرية، والسلوك النبيل لتنظيم وبناء شخصية كاملة لألمة

                                                 
، السنة التاسعة، أغسطس 64، العدد صوة هداية اهلل، يف ( Pendidikan yang Meredam Kerawanan)التعليم بتقليل الضعف  زلمد صربى، 6

 .29. ، ص1996
 

. ، ص(1999 ،بدون ادلطبعة: باندونج) ميزان، ،( Madrasah dan Tantangan Modernitas)المدارس الدينية وتحديات الحداثة ، ملك فجر.  أ7
9. 

مدرسة المستقبل  ،.وآخرون يف واحد مرزوقى ،( Rekonstruksi Sistem Pendidikan Pesantren)المدرسي  التعليم نظام إعادة إعمارسويندى،  8
(Pesantren Masa Depan )، ،212-211 .ص ،(1999ىداية، بوستاكا  :باندونج) الطبعة األوىل. 



حىت بعد استقالل إندونيسيا طورت أنواع التعليم الرمسي يف ادلدارس الدينية اإلسالمية وعلى 

مستوى أعلى من اجلامعة االسالمية احلكومية ولكن على نطاق واسع، وقوة الًتبية اإلسالمية يف جاوة ال 

ىذا ادلوقف الذي اختذه ادلعهد ويرجع ذلك جزئيا لنجاحو انتاج عدد كبري . تزال يف نظام تعليم ادلعهد

من اجلودة العالية والىت ىي من روح مشربة لنشر وتعزيز إديان ادلسلمني، وخصوصا يف جاوة " العلماء"من 

 .الريفية

كمركز للتعليم اإلسالمي، وادلعهد أيضا يرىب معلمي ادلدرسة ومعلمي ادلؤسسات التعليمية، 

ألن أساليب تعليمية عالية اجلودة " العلماء"صلاح قادة ادلعاىد يف نشىء عدد كبري من . وخطباء اجلمعة

الغرض من التعليم ليس رلرد ايصال ادلعلومات إىل عقل الطالب مع . كياىى/الىت وضعها رجال الدين

تفسريات، ولكن لتحسني معنويات وتدريب وتعزيز روح، واحًتام القيم الروحية واإلنسانية، لتعليم 

ويدرس كل .  للحياة بسيطة وتنظيف الكبدينادلواقف والسلوكيات صادقة وادلعنوي، وإعداد الدارس

الغرض من فتح ادلعهد ليس دلصاحل . الدارسني على قبول ىذه األخالق من الدين فوق األخالق األخرى

 9.السلطة وادلال، وعظمة العامل، ولكن أكد ذلم ان التعلم ىو فقط االلتزام واالخالص هلل

للحفاظ على ىويتهم باعتبارىا مؤسسات التعليم اإلسالمي السلفى، وادلعهد جيب أن نفعل يف 

اختيارىا االجتماعية الصارمة مع العامل اخلارجي، أو اجملتمع، والىت ليس من غري ادلألوف حىت عرض 

                                                 
، ( Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai)دراسات عن مشاهدات معيشة كياهى :  المعهد زسلشرى ضفري، 9

 .21-20. ص ، (LP3ES،1994 :جاكرتا)الطبعة السادسة، 



اختيار من . والنتيجة ىي نوع من قوة اجلذب بني اجلانبني. القيم الىت ًب حتديد اخلطوط العريضة للمعهد

 10.جهة يعين أنو سيزيل على سالمة مهمتو، حىت أكثر من ذلك عند اخلروج من اجلانبني يف وقت واحد

العامل العادلية الىت دفعت مع مجيع دلا ذلا من تداعيات، شلا اضطرعامل ادلعهد على أن يتخذ فورا 

بدور اسًتاتيجي أكرب مرة أخرى، أو قريبا يزيل وحيذف من قائمة البدائل من أجل تعزيز النظام التعليمي 

 ينبغي القيام بو من تغيريات جذرية يف نظم وأساليب التدريس يف ادلعاىد على الفور، أو 11.للمجتمع

تطويرىا ألولئك الذين قد بدأت، ونظرا دلطالب العصر أصبحت أكثر شيوعا يف العامل العطاء ادلعهد 

 12.وىلم جرا (عبد الرمحن واحد)الوالدة لاللفارايب، الغزايل، إقبال، زلمد عبده، جوس در

ومع ذلك، ادلعهد كمؤسسة تعليمية، جيب أن ال يزال زلاولة الدخال التعاليم الدينية من 

السلف، حيث شرع الفقيو اإلسالمي يف العصور الوسطى، يف قيم اجملتمع احمللي، والتأكيد على أمهية 

وقد ىرب مذىب عبادة . شلارسة التدريس يف شلارسة احلياة اليومية أو يف شكل احلدث الطقوس اخلاصة

الصرفة مثل ىذه الصالة إىل معرفة القانون اجلنائي والقانون ادلدين واإلجراءات ادلتبعة يف الدولة، ومع 

بنيت ادلدارس الدينية كما يتم تعليم مؤسسة رمسية للدارسني إلتقان . ذلك التعليم مدرسة داخلية للقلق

                                                 
 ،.، يف واحد مرزوقى وآخرون( Pendidikan Pesantren di Pesimpangan Jalan)التعليم المعهدى في تقاطع الطريق ، سيف الدين زىرى 10

 .203-202. ص... مدرسة 
 Dari Mengaji ke Mengkaji : Refleksi atas Sistem)تأمالت في نظام التعليم المدرسي : من القراءة إلى المراجعة ، أمحد امساعيل قطام 11

Pendidikan Pesantren ) 80. ، ص(2002بوستاكا بيالجر، : يوجياكارتا)، ، الطبعة األوىل، ديناميات المعهد والمدارس الدينية وآخرون، امساعيل، يف. 
12

 .82-81 .ص. لسابقاادلرجع  



ادلعرفة الالزمة ليس فقط بوصفها منطلقا حلل ادلشاكل الفعلية الديين، ولكن أيضا لكي رابطة التعليم أو 

 13.األخالق الىت جيب أن تكون ملكا دلسلم

على الرغم من أن ادلوكب من نظام التعليم ادلعهد اشتباك مع تصور معظم علماء مسلم الذي مل 

جيرؤ على انتقاد نتائج الفكر الكالسيكي، وأنو من ادلستحيل تقريبا لتطوير قدراهتم الفكرية إال أن أكرر 

مسلم يرى أن اجملتمع الفكري، والتفكري والعلم والثقافة لإلسالم، واحلصري، ويتم . أن يوجد بالفعل

النهج النقدي الالفت . االنتهاء منو يف الفكر الكالسيكي، كما يرى من مشاكل التعليم اإلسالمي

للنظر، على أهنا زلاولة لتخليص األساس األخالقي ادلواقف األيديولوجية جتاه العلم والفكر اإلسالمي 

 14.الكالسيكي

ادلعاىد االسالمية ىي من إحدى ادلؤسسات الًتبوية غري الرمسية الىت قامت بتعليم اللغة العربية 

فإن ىذه ادلعاىد تضع نصب عينها يف تعليم القواعد من النحو والصرف، والبالغة . منذ زمن طويل

واذلدف العام من تعليم اللغة العربية إكساب الدارسون قدرة على فهم القرآن الكرًن . والعروض

. واألحاديث النبوية وسائر الكتب الدينية العربية

                                                 
، ( Nahdhatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa) األمة تكاليف جدول أعمال وسط في العلماء نهضة ىاشم مزادى،. أ 13

 . 3.، ص(LOGOS ،1999: جاكرتا (الطبعة األوىل،
 Kritik sebagai Metode dan Etika Ilmuan)نقد كطريقة وأخالق العلماء فى إعادة اإلعمار للتربية والتعليم وتمكين األمة  عبد ادلنري ملخان ، 14

dalam Rekonstruksi Pendidikan dan Pemberdayaan Umat )ىف امساعيل وعبد ادلعطى ، ،(ed.) ، التربية اإلسالمية والديمقراطية والمجتمع المدني
(Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani )،(2000,بوستاكا بيالجر: يوجياكارتا)مناقشة  منصور اسنا، انظر أيضا. 104. ، ص

 .20. ، ص(2001الصحافة العادلية، : يوجياكارتا)، ( Diskursus Pendidikan Islam)التربية اإلسالمية 



 إندونيسيا، فيكون تعليم اللغة العربية يف ادلعاىد بالد وفقا على اختالف أنواع ادلعهد ادلنتشر يف 

بعض ادلعاىد يهدف تعليم اللغة العربية فيو إىل تفهيم وتعميق الدين، واألخر يهدف إىل . متنوعة أيضا

بعبارة أخرى أن اذلدف . تنمية مهارة الدارسني اللغوية حىت ديتلكوا ادلعلومات وادلهارات يف استعمال اللغة

من تعليم اللغة العربية ليس أخرى سوى جملال الدين، لكي تكون العلوم الدينية الىت تصدر من الكتب 

 .العربية مدروسة ومفهومة

اإلسالمي،  التعليم نظام تطوير يف ديلي سريدانج تاصلونج موراوا، وشهد معهد ادلخلصني احلديث

 من خالل تزويد دارسيو اإلسالمي التعليم نظام من الفًتة الكالسيكية وبعد أكثر ضلو السائدة والتغريات

 من بتوجيو الوطين نظام التعليم عن طريق اجلمع بني السلف علماء تعاليم على واحلفاظ العامة العلوم

التعليمية  يف ادلؤسسات والتطور للنمو رؤيتو يتوقع أن حيقق الذي التعليم نظام الًتبية الوطنية وادلعهد وزارة

أوجب  الدين إدراك أن الىت تقوم على واالحسان، العلم واالديان لتحقيق التوازن بني ادلوجهة اإلسالمية

 مع العلم ذروة متوازن غري الظروف، يف مثل ىذه واألعمال اخلريية النية، والعلم سالمة الشرع على

 15.النسان الكاملا وجلب اإلديان واحملبة

  عاما، بعض الًتبية اإلسالمية من التهاب ادلفاصل13ادلخلصني احلديث يف سن  دتكن معهد

مع مهمة إلعداد .  الروضة األطفال وادلدرسة االعدادية، وادلدرسة ادلتوسطة وادلدرسة الثانوية الداخليةمن

أجيال من البصرية وادلعرفة، فضال عن التفكري احلر على القرآن واحلديث، وتشكيل الفرد ورعة، السمات 
                                                 

تاصلونج  ،( Sekilas Informasi Pesantren Modern Al-Mukhlishin)المخلصين الحديث  لمحة عامة عن معلومات معهد، أمري باناتاجاما 15
 .2-1. ، ص2005ديلي سريدانج،  موراوا،



ىهو . النبيلة والروح النبيلة وتطوير ادلوارد البشرية، وىي مؤسسة خريية قادرة وفعالة ومسؤولة وصادقة

 .فارق بسيط ما ىو متوقع لتقدًن صورة مثالية للمعهد

ادلخلصني احلديث مزيج من نظام ادلناىج  يف زلاولة لتحقيق االنسان الكامل، طبق معهد

الدراسية يف وزارة الشؤون الدينية وادلناىج ادلدرسية يف عملية التعلم باستخدام اللغتني العربية واإلصلليزية 

 .باإلضافة إىل اإلندونيسية كلغة للتعليم يف ادلواد الدروس العامة

سلتلفة من تعلم لغتهم األم، وبالتايل فإن ادلبادئ األساسية للتعليم  (اخلارجية)تعلم اللغة العربية 

ادلهارات . وادلادية والعملية لتنفيذ التدريس (مناذج التدريس)جيب أن تكون سلتلفة، سواء بشأن األسلوب 

:  ادليدانية يف اتقان اللغة العربية ما يلى 

 (listening competence)القدرة على االستماع . 1

 (speaking competence)القدرة على الكالم . 2

 (reading competence)مهارات القراءة . 3

 (writing competence)مهارات الكتابة . 4

سلتلف ادلستويات  لغة، على الرغم من أي على إتقان القدرة أساس البشري لو الطفل كل

 األساسية، ادلهارات دتتلك والىت حتقيقها، ادلراد التعليمية األىداف ىذه ىي  االختالفات بني.والتشجيع

 .واىتمام ومثابرة أنفسنا داخل تكمن الىت والدوافع



الغرض من تعليم وتعلم اللغة األم ىو ىدف احلياة، وىي وسيلة لالتصال من أجل حتقيق شيء 

 اللغة مثل أجنبية، فان تعلم لغة ويف غضون ذلك،. للتعلم جدا عالية الدافع ما تريده يف احلياة، وبالتايل

 لغة ال يستخدم ولكن .والثقافة وادلعرفة لالتصال كوسيلة يكون ذلا ىدف العام يف لغري العريب، العربية

على الرغم  .اللغة األم من أقل ىو العربية لدراسة اللغة الدافع للحياة اليومية، وبالتايل فإن كلغة أجنبية

 .لدراسة اللغة العربية من نفوذ لتكون النتائج الىت حتققت الدافع حجم من أن

 تأثري مل يكن ذلا ومازال نظيف الطفل الصغري لديو ادلهارات األساسية عند تعلم اللغة األم، وسلو

يف وقت  العربية، تعلم اللغة وعندما  يف الوقت نفسو،.بسرعة العمل إىل دييل أخرى، وبالتايل فإنو لغات

 .هولغة لتفكري شفويا وكتابيا، لغتو األم، سواء كان انو يتقن سابق

 اللغات نظام لضبط كان والثقيلة، ألنو صعوبة أكثر ىو بالتأكيد العربية اللغة يدرس لذلك،

 معهد قام. التفكري لغة ونظم اجلملة بنية جيدة، وبنية الكلمة، الصوت العريب، ونظام النظام يف األصلية

 بشكل خاص اللغتني، العربية استخدام مع اتصال والتدريس يف التعليم نظام ادلخلصني احلديث بتنفيذ

 موضوعية دراسة : منهج تعليم اللغة العربية" بعنوان البحوث، من خالل ادلؤلف دراسة دلواصلة لالىتمام

" .ديلي سريدانج تاصلونج موراوا، ادلخلصني احلديث معهد يف

تعريف البحث . ب



استنادا إىل خلفية من ادلشاكل ادلذكورة أعاله، فمن الضروري حتديد العديد من القضايا ادلتعلقة 

ديلي  تاصلونج موراوا، ادلخلصني احلديث معهد يف موضوعية دراسة: منهج تعليم اللغة العربية "ب 

: ، من بني أمور أخرى ىى ."سريدانج

أساليب تعليم اللغة العربية يف ادلعهد . 1

أساليب تعليم اللغة العربية يف معهد ادلخلصني احلديث . 2

بعض العوامل الىت تؤثر على نظام التعليم والتدريس بادلعهد . 3

 العوامل الىت تؤثر على نظام التعليم وأساليب تعليم اللغة العربية يف معهد . 4

.     ادلخلصني احلديث
 

تحديد البحث . ج

لسهولة البحث عن طريق النظر . مناقشة نظم التعليم وطرق تعليم اللغة العربية يف ادلدارس واسعة

. يف الوقت واجلهد واألموال ادلتاحة، ينبغي أن يقتصر ذلك ىذا البحث

وتعترب قيود يف ىذه الدراسة ملزمة مبا فيو الكفاية للمناقشة والبحث عن منهج تعليم اللغة العربية الىت 

ديلي سريدانج، مع بعض العوامل الكامنة وراء إعادة  تاصلونج موراوا، ادلخلصني احلديث وقعت يف معهد

ديلي سريدانج  تاصلونج موراوا، ادلخلصني احلديث اإلعمار ىف منهج تعليم اللغة العربية الىت وقع يف معهد

 .ذلم
 



صياغة البحث . د

: ًب الرد على ادلشكلة الرئيسية من خالل ىذا البحث ىي 

 .ديلي سريدانج تاصلونج موراوا، ادلخلصني احلديث كيف منهج تعليم اللغة العربية يف معهد .1

 :ومن ىذه ادلشكلة الرئيسية فقد ظهرت بعض ادلشكالت الفروعية، منها 

ديلي  تاصلونج موراوا، ادلخلصني احلديث يف معهدعلوم اللغة العربية الىت درست ما ىي  .1

 .سريدانج

ديلي  تاصلونج موراوا، ادلخلصني احلديث يف معهدعوامل تربية وتعليم اللغة العربية ما ىي  .2

 .سريدانج

 .ديلي سريدانج تاصلونج موراوا، ادلخلصني احلديث ما ىى منهج تعليم اللغة العربية يف معهد .3

 

 

 

 

أهداف البحث . ه

 :يهدف ىذا البحث 

ديلي  تاصلونج موراوا، ادلخلصني احلديث دلعرفة بناء تعليم اللغة العربية الىت وقع يف معهد .1

. سريدانج



وعالقتها مبناىج تعلم فروع اللغة العربية الىت وقعت يف  للوقوف على إعادة بناء تعليم اللغة العربية .2

 .ديلي سريدانج تاصلونج موراوا، معهد ادلخلصني احلديث

 .ديلي سريدانج تاصلونج موراوا، ادلخلصني احلديث دلعرفة عوامل الًتبية والتعليم يف معهد .3

 

منافع البحث . ك

ادلخلصني  الىت وقع يف معهد منهج تعليم اللغة العربية ادلزيد من بناء لرجال ادلؤسسة معرفة .1

 .ديلي سريدانج تاصلونج موراوا، احلديث

 .كادلواد الدراسية الالئقة للبحوث العلمية ديكن استخدامها الذين للباحثني .2

 .والتعليم الًتبية ادلعرفة يف رلال من كنز للحصول على أن يكون التعليم ديكن .3

 

 
 


