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ABSTRAK 

 

 

Nama   : Arif Maulana Arfan S 

Nim   : 32.13.3.025 

Jurusan  : Pendidikan Bahasa Arab  

Fakultas  : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Pembimbing I  : Dr. Salamuddin, MA   

Pembimbing II : Zulfahmi Lubis, M.Ag 

JudulSkripsi :”Metode Pembelajaran untuk Penerapan Bahasa Arab bagi 

Pemula di Pondok Pesantren Al-Fattah Aceh Tenggara.” 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode pembelajaran untuk 

penerapan bahasa Arab dan ingin mengetahui kesesuaian metode yang digunakan 

dan kesulitan apa yang dialami santri dan santriwati dalam menggunakan bahasa 

Arab sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Oleh karena itu,  peneliti  tertarik 

mengambil judul tentang “Metode Pembelajaran untuk Penerapan Bahasa 

Arab bagi Tingkat Pemula”. Yang akan dilaksanakan di Yayasan Pondok 

Pesantren Al-Fattah.Kuta Cane, Aceh Tenggara. Pengumpulan data diperoleh 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Bedasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa:  

1. keefektipan metode  yang digunakan untuk penerapan bahasa Arab 

terhadap santri dan santriwati masih kurang sesuai bahkan tidak 

sesuai, maka dari itu metode dan teknik pembelajaran untuk 

penerapan bahasa Arab perlu diperbaharui lagi.  

2. masalah yang dihapi santri dan santriwati adalah, mereka kesulitan 

dalam merangkai kata kata sesuai dhomir dan sebagainya,  

3. alah satunya disebabkan besarnya pengaruh bahasa daerah yang 

sekian lama sudah menjadi penghambat mereka dalam berbahasa 

Arab. 

Bedasarkan penjelasan diatas, penulis mengetahui bagaimana perkembangan 

penggunaan bahasa Arab terhadap santri dan santriwati di pondok pesantren Al-

Fattah. Oleh karena itu, peneliti berharap agar guru, orang tua dan masyarakat 

selalu memberi motivasi dan kreatif dalam menggunakan metode dan teknik 

pembelajaran untuk penerapan bahasa Arab kepada santri dan santriwati, agar 

mereka mempunyai minat yang tinggi  dan kemudahan dalam belajar. Dengan 

adanya minat yang tinggi,metode serta teknik yang sesuai mereka akan 

termotivasi terhadap sesuatu yang ingin dicapai. 

 

Mengetahui  

Pembimbing II  

 

 

 

 
Zulfahmi Lubis, M.Ag 

NIP. 197703262005011004 
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 التجريد
 عارؼ موالنا عرفػػػػػػػػا:    االسم

 32133025:   الرقم األساسي
 : شعبة تدريس اللغة العربية    الشعبة
 : علـو التربية كالتعليم   الكلية

 الماجستير سالـ الدين،  : الدكتور  المشرؼ األكؿ
 الماجستير : ذك الفهم لوبيس،  المشرؼ الثاني

لتطبيق اللغة العربية للمبتدئين بمعهد الفّتاح آتشيو طريقة التعليم :" الموضوع
 الجنوب الشرقي"

ىذا البحث يهدؼ لتصوير طريقة التعليم لتطبيق الّلغة العربية ك لمعرفة مناسبة 
المستخدمة ك لمعرفة ما من مشكلة التي كاجهوا الطلبة فى استخداـ اللغة العربية كا  الطريقة

لّلغة اليومّية, ك لذالك رغب الباحث لبحثو تحت الموضوع  طريقة التعليم لتطبيق اللغة 
العربية للمبتدئين الذم يعقدبمعهد الفّتاح آتشيو الجنوب الشرقي"ك أّما جمع البيانات فى 

 ى سبيل المراقبة ك المحاكرة الدراسة ك الوثائق. ىذا البحث عل
 كفقا على ىذه البيانات يعرؼ 

تكن مطابقة. ك  غة نحو الطلبة لماللّ  أّف تأثير الطريقة المستخدمة لتطبيق .1
 بّد بالتجديد, لذالك أّف طريقة ك تقنيتها فى تطبيق اللغة ال

المرّكبات  ك مشكلة التي كاجهوا الطلبة ىي, صعبهم فى تركيب الكلمات .2
 مناسبة بضمائرىا ك أسبو ذالك. 

ة من الّلغة القومية التي تكوف حجابا عميق ةك بعض من مشكلتها ىي, تأثير  .3
 لهم لتطبيق الّلغة على ىذا دكاـ. 

كفقا من البياف أعاله, عرؼ الباحث عن تطوير ك ترقية فى اإلستخداـ الّلغة نحو الطلبة 
على جميع المدّرسين ك الوالدات ك المجتمع لحولو بذالك المعهد. ك لذالك, رجى الباحث 

فى  أف يرشدكا ك يشّجعوا إلى الطلبة بإتقاف ك استخداـ الّلغة. ك أف يكونوا للمدّرسين إبداعّيا
الطرؽ ك التقنيات التعليم لتطبيق الّلغة الربية نحو الطلبة. كي تنمو فى نفسهم رغبة ك  تقويم

فى اإلستخداـ الّلغة العربية, ك بوجود ذالك, سوؼ يجدكف حسب ما يريدكف فى سهولة 
 التعليم الّلغة.
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 المشرؼ الثاني 

 
 ذك الفهم لوبيس, الماجستير

 197703262005011004رقم التوظيف : 
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 التمهيد

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

رفع منزلتو عند الناس بالعلم ك  الحمد هلل الذم خلق اإلنساف بعلمو ك 

 لم يعلم، ثم الصالة ك السالـ علىالرسوؿ المصطفى اإليماف إليو ك علم اإلنساف ما

سيدنا ك موالنا محمد صلى اهلل عليو ك سلم ك على آلو ك أصحابو ك أمتو أجمعين. 

 أما بعد. 

طريقة التعليم "ىذا البحث بعنواف  بعناية اهلل كرحمتو أكمل الباحث 

لنيل  .لتطبيق الّلغة العربية للمبتدئين بمعهد الفّتاح آتشيو الجنوب الشرقي"

لجامعة اإلسالمية الحكومية سومطرة الشمالية با (S1الشهادة في المرحلة الجامعة )

 ميداف. 

دة ىؤالء بنفسو في كتابة ىذا البحث الجامعي كلكن بمساع ما قاـ الباحث 

 قدـ الشكر لهم, كىم:يأف  الصالحين, كالبد للباحث

قد سفينة يوسف الباحثكأمّ  ساربمحبوبين أب الباحث والدين ل -1

المستمر خير معين  دعائهماتربية حسنة. ك كاف بنذ طفولة منيربيا

 . الباحثكعلم  الباحثفي حياة  للباحث
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رزقي محلي عارفة ك ليني  ّي الصغيرتينأختمثل  الباحثك لجميع أسرة -2

 فالذين يشجعو  أصدقائيك . كىيودم أريانجا الصغير يأخ مرلياني ك

 دائما.  الباحث فك يساعدك  الباحث

المشرؼ األكؿ في كتابة ىذا , كالماجستير ندا رحمينيالدكتور  ةألستاذ -3

 البحث. 

المشرؼ الثاني في  ذك الفهم لوبيسالماجستير ك الحاج الدكتور ألستاذ -4

 كتابة ىذا البحث. 

 شعبة تدريس اللغة العربية. كرئيس ألستاذ سالـ الدين الماجستير   -5

دكتور الحاج الماجستير, ك األستاذ ال هادمألستاذ الدكتور الحاج ذكال -6

ذ ك اتاألستاذ فخر الرازم الماجستير كاألسأسيونو الماجستير, ك 

 . العربية الذين قد عّلموا الباحث س اللغةشعبة تدرياألستاذات في 

غة العربية الذين ال يمكن للباجث في شعبة تدريس الل الباحثصدقاء أل -7

 . كاحدا فواحدا ذكر أسمائهمأف ي

عالم إماـ إرشاد محي الّدين، : هم أكالئكالمحبوب  الباحثإلخواف  -8

 ألخوات الباحثك .ياس سيباىوتار, إدريس ركما ريوإل ،شاه طيب
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, ألف يويوف نركاف ،نور سدرينا ،ىاراىب حميرةليني  المحبوبة ىن :

 .نور حسنة ىاراىبشهرينا, ديسي لياني,

  خيرا و اهلل كأف يجزيهم جزاءعسى اهلل تعالى أف يجعل أعمالهم خالصة لوج

, آمين يارب كللقارئين أف يكوف ىذا البحث نافعا لنفسو ثسأؿ الباحكثيرا. كي

 العالمين. 

 هلهذ ليقاتخالت كالتعاحات كالمداالقتر من قراء جميع الل الباحث يرجو ك

 بعيدا عن الكماؿ.  تزال ما هاألن رسلةال

 2017نوفمبير   ،ميداف

 الكاتب

 

    

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػوالنػػا عرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعارؼ 

 32.13.3.025رقم القيد:
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 الباب األّكؿ

 المقّدمة

 خلفية البحث .أ 
لناس لن اإلحتياجات األساسية مكلدت اللغة ىي من عناصر الثقافية , 

ثبوتها كأداة اإلّتصاؿ بين الّناس, تمثّلت اللغة  ألجل ترقية حضارتها. بجانب 
معارؼ  سائر منلقاعاضدا مطيكوف التعبير عن المشاعر ك  كأداة الفكرة أيضا ك

معا. ك األمم ز الدين ك اإلتحادة ك فى آف كاحد تكوف اللغة رمالناس أجمعين 
كانت دة. لو  المّتحاألمم البلد دكف  حاؿمخبوط كيفيمكن أف نتصّور فى زىننا  

 ة, لكن تقّطعت باللغة القبيلة فقد أصابها شديدا. ألّف لغة القبيلة حالاللغة كاقعة
 تنمية المشاعر البدائية. هاكاحدة التي يمكن

ك مهما   .فيلبينس ك الماليزيا ك غير ذالكلقضّية كقعت فى الهند ك الىذه ا 
كاف إتحاد الّلغةموجودا ك اإلصتالحات لم تكن مرتّبا فيمكنها بوجود المخبوط 

ينقل عزرل بالقوؿ " إف تريد , كما بأكثر كضوحصّور كونفوشيوس  ,أيضا. ك بهذا
فى المجتمع ك شيء  السالمة فرّتب عن اإلصتالحات " ك ىكذ أىّمية اللغة

 الذم ال ريب فيو.
إلى مهارة الكالـ باللغة  عصرالحديث اآلف , كثير من الناس يحتاجوفالفى  
ك الصينية. ألجل مفيدة على مهنتهم ك  بية, كاللغة اإلنجليزية كالفرنسيةاألجن

يدرس كّلفرد فى مؤّسسة الدراسة أحوالهم, ك بذالك لوجود تلك المهارة 
تي لم تكن الوية يتعّلم فيو اللغة بالعصاميين. ككذالك باللغة العربيةاإليضافية اللغ
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عاّمة ك طلبة المعاىد ك لمن يحبها, ك خصوصا لمجتمع المسلمين  فى كثير غالبا
 طلبة الجامعة اإلسالمية ك مجتمع المسلمين من كّل األقطار البالد.

رعدد مستخدمها فى  تي قد كثال يةعربية ىي قسم من اللغة العالملغة الالألّف  
كانت لغة العربية الشرؽ األكسط أك بالد العرب. ك كّل البالد ك خصوصا لبالد 

بعد لغة اإلسبانية  فى العالم. بالتأكيد لديها حصة كبيرة فى  امعركف اآلف 
اإلرتجاؿ ك المزاحمة على المستول العالم. ىذا الحاؿ ليس إاّل لناحية تطوير 

ر من ذالك. ك أيضا اإلرتجاؿ على قطاع المنهجية ثكاللغة ك علم اللغة ك لكن أ
 ك الهندسة تعليمها.

ة, لية التعليم اللغة العربيمعحقيقا ك فعلّيافى  كيمكن ىذه البيانات يبرىن 
لذم ات التعليم المتفاعل ك البديل االذم تظاىر كثيرا من األنماط ك التقني

ستمرار. ىذا السياؽ الـز أف يحقق ربية بإعتعّلم اللغة العلى المتعّلمفى الرغبة ديزي
 حّد األقصى.يترّقى إلىالك  اإلبداعي حتى يسير التعليم متّمما كبالنشط 

فى أغلبّية التربّية فى المعهد اإلندكنيسيا, بالتأكيد أف يعّلم فيو لغتين فى   
ية, الذم يهدؼ إلى الطلبة كي يمتلكوا زادا من عربية ك اإلنجليز العالم ك ىما ال

فى  ية, حتى يستطيعوا أف ينافسواعلى اللغتين العالم ك المعارؼ ليتسّلطوا العلـو
تعّلم اللغة العربية فى المعهد كىو الهدؼ األّكؿ من ىذا العالم الحديث, ك 

خصوصا ليسهل الطلبة على فهم ك تحقيق العلـو من القرآف الكريم ك الحديث 
 السالمة فى الدنيا ك اآلخرة.الشريف أليّامهم فى الحياة لنيل الرضى من اهلل ك 

جنبية األخرل ك ذالك, أف تستوم بالتعّلم اللغة األالتعّلم عن اللغة العربية  
أقصى المهارة, ك بحيث يكوف  إلى غة العربية حتى يبلغلّ الالطلبة  يستخدموا

يق الفم  ك ليس جامدة فى النطق اللغات. ك بهذا الحاؿ يحتاج معتادا عن طر 
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. ك لممارسة اللغة األجنبية ككذالك اللغة العربية ةلبيئة المخصوصعّلم ك امإلى ال
 لذالك سوؼ نجد بيئة اللغة بالسهولة فى المعهد ككذالك بيئة التربية ك الدينية.

 
 ب الذم يجعل ىذه اللغة ضركرية لتعّلمها خالؿ دين اإلسالـ ىي :السب

قرآف الكريم ك  لفضيلة اللغة العربية قد الح لنا ألّف لغة العربية لغة ا .1
ىا. ك فضائل واة على كجوب المسلمين ليعلمر يالكبكفينا بهذىالحجة 

اللغة العربية  يذكر فى القرآف على أكثر من عسرة األماكن , ك بعضو 
 قاؿ اهلل تعالى فى القرآف الكريم :.  28- 27فى سورة الزمار األية 

( 27ركف  )كلقد ضربنا للناس فى ىذا القرآف من كّل مثل لعّلهم يتذك
 ( 28قرأنا عربيا غير ذم عوج لعّلهم يتقوف )

ك شيخ اإلسالـ إبن تيمية يقوؿ : "اللغة العربية ىي شعار اإلسالـ ك 
 شعار المسلمين".

بتعّلم اللغة العربية أسهلنا فى الحفظ ك الفهم ك يعامل الحكم فى  .2
عليو القرآف, ك باللغة العربية أسهلنا عن فهم األحادث النبي صّل اهلل 

 ك سّلم. فهمو ك سرحو ك عملو.
من يفهم لغة العربية, ال سيما يفهم عن القواعد ك النحو سوؼ يكوف  .3

 على فهم اإلسالـ ممن ال يتعلها بتاتا.سهال أ
من الذم يفهم اللغة العربية سوؼ يكوف أسهل عليو فى طلب العلم من  .4

قدمة, ك أّما العلماء مباشرة أك من قراءة الصناعة العلماء من كتبهم المت
 من ال يفهم اللغة العربية إالّ بالترجمة الكتاب ك كاف ذالك محّددا.

 , ك تطمئّن القلب.تمتّص فى القلباللغة العربية ىي لغة لطيفة,  .5
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 إبن كثير عندما يسرح سورة يوسف األية الثانية ك يقوؿ : .6
تأدية للمعاني اللغات كأبينها كأكسعها، كأكثرىاألف لغة العرب أفصح "

 "التي تقـو بالنفوس
وصا من من ىذه األسباب السّتة, يمكننا أف نعرؼ أنّنا البّد أف نهتّم بها خص

أك المدارس. ألجل  عهدمالإّما  ةيسسات الدارسؤ ناحية طريقة تعليمها فى كّل الم
اللغة العربية حتى ينفع لنفسهم ك بالماىرات  ك ذكيةال ةاإلسالمي األجياؿ تكويم

 , كلذالك أخذ الباحث موضوعا, تحت الموضوع:بلدىم قومهم ك دينهم ك
أتشيو  بمعهد الفتّاح للمبتدئين لتطبيق اللغة العربيةطريقة التعليم "

 الجنوب الشرقي"
نحو جميع الطلبتو خاّصة  تطبيق اللغة العربية عنألنّو اليزاؿ ىناؾ الضعف 

يسّبب  للمبتدئين. ك لمساعدة ىذه المشكلة سيبحث الباحث أسبابها الذم
ضعفها فى ىذا المعهد. ك يتمّنى الباحث قادرة على إعطاء اإلسهاـ من نوع 

للغة أحسن كفائة ك لتطبيق اللغة العربية. كي يكوف تطبيق االطريقة يستخدـ فيو 
من قبل. حتى زادت رغبتهم فى تعّلم  فعالة ك تكوف بيئة باعثة جّيدة نحو طلبتو

 فى أيّامهم . اللغة العربية ك قادركف على تطبيقها
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 ب.   تحديد البحث

بحث د الباحث على ىذه المشكلة عن من موضوع المكتوب أعاله , حدّ  
الطريقة ك التقنية تطبيق اللغة العربية ك ما من مشكلة التي قد كاجو المتعّلم 

حادثة معلى التكّلم أك ال لك المعهد, حتى لم يستطيعواللمبتدئين أثناء تعّلم فى ذا
العربية فى أيّامهم. ك النفع من ىذا التحديد ينفع البحث حتى ال يتّوسع  باللغة

 .ةالبحث إلى أكثر المسألة المقصود

 ج.   أسئلة البحث

 من تحديد البحث أعاله قّرر الباحث أسئلة كما يلي:

 ما طريقة اإلستخداـ لتطبيق اللغة فى ذالك المعهد؟ .1
 معهد؟كيف تقنية لتطبيق اللغة العربية فى ذالك ال .2
 م ك تطبيق اللغة ؟التعلّ  طلبة فىال واما مشكلة التي كاجه .3

 
 د.   أىداؼ البحث

 أّما من أىداؼ البحث كىو كما يلي:
 لمعرفة طريقة المستخدمة لتطبيق اللغة فى ذالك المعهد . .1
 لمعرفة تقنية المستخدمة لتطبيق اللغة العربية .2
 .طبيق اللغة العربيةالطلبة فى تعّلمو ت ىامشكلة التي كاجهوااللمعرفة  .3
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 أىّمية البحث .ق 
يمكن الباحث ك القارئوف أف يتخذكا الفوائد   من أىداؼ البحث أعاله , 

 :كما يلي
 ةناحية النظريالمن 

لزيادة مراجع ك معرفة عن الطريقة ك التقنية لتطبيق اللغة العربية فى  .1
 ذالك المعهد.

لغة العربية إلعطاء إسهاـ كضربية عن الطريقة ك التقنية لتطبيق ال .2
 نحو المعهد .

 إلزالة المشكلة التي كقعت بين الطلبة المبتدئين فى المعهد. .3
 ةناحية العمليالمن 

القراءة لمعرفة عن التعليم اللغة العربية إلعطاء إسهاـ كالنوع مراجع  .1
 لسائر القارئين.

 إلعطاء إسهاـ كمواد التعّلم للتعليم النوعي .2
 للنفس البحث.القراءة ك المراجع إلعطاء إسهاـ  .3
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 الباب الثاني

 إطار النظرم

 تعريف اللغة العربية .أ 
فى خزينة المفردات العربية أنّأداة الكالـ تسّمى "اللغة" ك فى اللغة الالتنية  
الكلمة األخرة تشتّق من بعض اللغة التي جائت من لغة ىذى ”.lingua“تسّمى

 ك إسباني”lingua“الالتنية, كاللغة إطاليا الذم يسّميها بإسم 
, ك أّما اإلنجليزّم ”langage“ك”langue“الفرنسّي يسّميها ك ”lengua“يسّميها

 يكوف المراجع فى ىذه اللغة ىي لغة الفرنسّية(.  ك)”language“يسّميها 
يلغو"  -لغوكلمة "اللغة" فى اللغة العربية ىي من صيغة المصدر من كلمة "

"   فعةذالك(. كلمة "اللغة" ك كلمة "" ك غير يدعو  –دعا)نفس الوزف من كلمة "
". ك ىكذا  1كانا كالىما نفس كاحد فى كزنهما ك المعني منهما " لفظ ك صوت

 تعريفها خالؿ علم الحشرات.
ك إصتالحا : قّدموا العلماء كثيرا عن تعريفات اللغة. ك من بعضهّن قّدـ إبن  

 ( 2ن أعراضهمأصوات يعبر بها كل قـو عجيني " أّف اللغة ليست إاّل : ) 
 معناه : الرموز ك األصوات المستخدمة ليعبركف بها المجتمع عن أعراضهم.

ك التعريف التي ال تكاد مختلفة برأم الذم قّدـ بو إبن جيني األعاله, ك ىو 
 الرأم الذم قّدـ منو الجرجاني, ك ىو يرل أنالّلغة ىي : 

                                                             
( طبعة األكلى, صفحة 1992لوكيس مألوؼ, المنجد فى اللغة العالم ) بيركت : دار المشرؽ,  1

33 
 2

IbnJiniy, Al-Khasaish, (Beirut: Dar al-Kitab al- ‘Arabiyah, 1952), Jilid I, h.33 
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 3بها كل قـو عن أعراضهم (  ما يعبر)
 يستفدكف الّناس لنطق عن مقاصد ىم . معناه : شيء الذم

ك فكرة المتساكم عن اللغة, توجد أيضا فى التعريف الذم يعبر بو إبن خلد, كما  
 كتب ىجاجي: 

, ك تلك العبار فعل لسانى ةعارؼ ىي عبارة المتكّلم عن مقصوداللغة فى المت)
 4(ناشئة عن القصد

 ينطق باللساف. معناه : اللغة تسّمى بالعبارة عن الغرض فى القلب ك
ك يمكن أف يفهم, أّف اللغة ىذه ىي تتكّوف من ثالثة عناصر األساسية كىي 
الطبيعي ك كظيفة اإلجتماعّية فى تعبير إرساؿ الّرأم مع عنصر المستخدـ لكّل 
المجتمع كناطقها. اللغة العربية ىي أحد من لغة عالمّي المنتشر دائما. ك كصل 

بطريقة المصطلحات اللغة حويل. بجانب ذالك, إلينا اآلف من خالؿ عملية الت
العربية لغة شاملة ك متنوعة جّدا من نظرة موضوعّيتها, حتى متآزرة جّدا من حيث 
قطاع المعنى ألّف المعنى نوع من القراءة ضمير البشر الكماؿ الوحدة, مهما كاف  

صل بسياقات المختلفة من بعضها بعضا. ىذا المصطالح متّ كّل األمم يعبركنو 
ك  5بالبيانات التي تعبر أّف " أّكؿ البشر لالتصاؿ مع اهلل بإستخداـ لساف العربي.

أكضح القرآف عن شرحو الكامل أّف اهلل تعالى يكّلم آدـ عليو السالـ لبياف 
األسماء كّلها بلساف عربّي. بمعنى , أّف لغة العربية ليست فقط كالكالـ. كلكن 

                                                             

 3
Al-Syarif ‘Ali bin Muhammad Al-Jurjani, Kitab Al-Ta’rifat, (Beirut: DarulFikr al-Ilmiyah, 

1988), cet. Ke-3, h. 192 
ـ(, ص. 1973محمود فهمي ىجاجي, علم اللغة العربية, )الكويت: ككالة المطبوعة, 4  

9. 
 

5
Badruddin Abu Shalih, Ibid., hlm. 15   
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ها الّلغة اإللهية ك لغة أىل الجّنة ك الجهّنم حّتى لها قّمة الفلسفية المقّدسة ألنّ 
 المالئكة ك الشياطين.

 ضركرية اللغة العربية .ب 
 أّف ضركرية اللغة العربية خلفية من بعض األسباب األتية :

اللغة العربية ىي لغة القرآف الكريم, ألنّو أنزؿ بلساف عربّي الذم ينفع  .1
مع ذالك يجعلو قانونا على المسلمين ك المسلمات لقراءة ك فهمو ك 

 أساسّيا ألداء أكامر اهلل, ك إلجتناب محاـر اهلل ك لتطبيق شريعة اهلل.
الّلغة العربية كلغة  فى الصالة, ألّف المسلمين ك المسلمات يصّلوف  .2

بإستخداـ الّلغة العربية, كلذالك لها عالقة قوية بركن اإلسالـ الذم 
 ت لتعّلمها.يأّدم كجوبا على كّل المسلمين ك المسلما

, ألّف  كّل المسلمين ك المسلمات الّلغة العربية كلغة الحديث الشريف .3
يريدكف قراءة ك مالحظة الحديث الرسوؿ, البّد أف يكوف فاىما باللغة 

 العربية التاّمة.
لّلغة العربية مكاف إستراتيجّي فى إنتشار اإلقتصادية شعب العربي, ك ىذ  .4

بر يجعل بالد العربي كبيرا ك الحاؿ يثبت بفيّاض النفط ك المع
تؤخذالدكلةإعتبارا فى قطاع اإلقتصادية ك سياسة الدكلية, حتى يتسابقوا 

 الدكؿ لتعّلم لغة العربية ألجل ناحيتين المطلوبتين فى العالم.
بالدا عربيا  22حتى زادت عدد الناطقين العربية فى سنة ال ينقص من .5

 نية للبلد اإلسالمي.تجعلها لغة األكلى ك حتى تجعلها لغة الثا
ـ التي تجعل 1984بلد العالم  7إلى  1كيمكن ىذا الحاؿ يهتّم بأّف 

لغة العربية كلغة األكلى, ككدكلة أغلبيةاإلسالمية تستعّد النفس ك حتى 
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ترحب ترحيبا حارّا نحو حضرة اللغة العربية لتعّلمها ألجل المصلحة 
 6الدين.

 كظيفة اللغة العربية .ج 
 لتعليم اللغة العربية المهّمة لبحثها فى ىذا السياؽ ك ىي:ىناؾ كظيفات فى ا

 كظيفة الفردية .3
فى ىذه الوظيفة, ىناؾ ثالث كظيفات التعليم اللغة العربية التي يمكن 

 التحقيق ك اإلدراؾ بها ك ىي :
 كظيفة اإلنسانية  .أ 

المراد بوظيفة اإلنسانية ىي قدرة المتعّلم فى االتصاالت 
ّبر فكرة جوىريّتها ك الشيء الذم يريد أف باللساف ك الكتابة ليع

 يظهر كاملة بالبيانات ك السياقات ك المعرفةالتي يملكها.
 كظيفة علم النفس .ب 

تعريف ىذه الوظيفة ىي إّف الّلغة فى تحقيقها يأثّر كثرا على 
نفسّية المتعّلم, ك أحيانا بالعكس, يجعل الناس ساكنة ك مهينة 

 ىيبتها.
 كظيفة التصّوريّة .ج 

الوظيفة توّجو إلى الجماليات ك اإلبداع متعّلق بإبداع الشعر ىذه 
ك النثر. ك ال يملك كّل المتعّلم على ىذه الوظيفة, كلكنو 

                                                             

ب تدريس اللغة العربية, )الرياض : المملكة العربية السعودية, محمد علي الخولي أسالي 6 
 .20-19,ص.2ـ(, طبعة.1986
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محدكد على بعض المتعّلم مستحّقا بالحّق عن المهارة 
 المخصوصة فى مهنتو ك ىو من طبيعتو.

 
 كظيفة االجتماعيّ  .7

 قة كىي:ىذه الوظيفة تتكّوف من ثالثة الجوانب المتعلّ 
 كظيفة التفاعلية  .أ 

المراد بهذه الوظيفة ىي ما كانت اللغة تكوف كوسائل االتصاؿ بين 
الناس يومّيا, إّما فى البيوت ك الشارع ك النادم ك أيضا فى المجمع 
ك المكاتب ك غير ذالك. ك ىذه الوظيفة ضركرية فى تطوير اللغة, 

بال كجود اإلّتصاؿ ألّف ال يمكن كقوع التفاعلية بين أعضاء المجتمع 
 الّلغة بينهم إّما شفهّيا ك إّما تحريريّا.

 كظيفة المقنعة  .ب 
ىذه الوظيفة تهدؼ لملء الضركريّاتالمجتمع الحديثّي ك إّما فى 

ـّ.  سياؽ الحوار العائلة ك إّما فى سياؽ الحوار العا
 كظيفة الثقافّية .ج 

ق الثقافة كظيفة الثقافّية ىي كظيفة مستخدمة فى عملية التعليم ك تطبي
تقليدا أـ حديثا, ثم يرسل إلى الجيل المستقبل, ك ىي كظيفة الحياة 

 ك كسائلها مهارة الكتابة ك القراءة ك االستماع ك الكالـ.
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 أىداؼ تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرىا .د 
إّف تصنيف أىداؼ منهج اللغة العربية للناطقين بغيرىا, كذالك منهج اللغة 

"العربية للناطقي  7ن بغيرىا , ال يخرج عن إطار تصنيف األىداؼ عند " بلـو
فى عالم يتضائل حجمو مع كّل تقدـ تكنولوجي, ك فى عالم يزداد تأثيره على 
األفراد من خالؿ اإلتصاؿ المتزايد بين الناس, فى مثل ىذا العالم تصبح دراسة 

زمة للوفاء بحجات اللغات األجنبية أمرا حيويا  لتنمية المهارات ك اإلتجاىات الال
النفس, ك دراسة الفرد للغات األجنبية توسع للغتو القومية, ك تعمق الوعي 
بالمبادئ اللغوية عموما , كما أنّها تمّده بخلفية ثقافية تفيده فى عملو ك فى 
استغاللو لوقت الفراغ, ك فى دكره كمواطن. إّف االشتراؾ مع الجماعات المحلية ك 

 8لعالمية تقّوم بمعرفة لغة ك ثقافة الشعوب األخرل.القومية ك القومية ك ا
فأىداؼ منهج اللغة العربية لغير الناطقين بها ينقسم إلى قسمين أساسين, ك 

 ىما : األىداؼ الرئيسية ك األىداؼ الفرعية.
 األىداؼ الرئيسية  .1

ك يمكن تلخيص أىداؼ تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرل فى 
 9ية ىي:ثالث أىداؼ رئيس

                                                             
رشدم أحمد طعيمة , المهارات اللغوية ؛ مستوياتها تدريسها, صعوبتها , المرجع السابق, ص:  7

5-6. 
ها, فتحي على يونس, دليل المعلم للكتاب األساسي فى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ب8

, تونس ,    .9, ص:1983المنظمة العربية للتربية ك الثقافة ك العلـو
 .50-49رشدم أحمد طعيمة, المرجع السابق, ص:  9
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أف يمارس الطالب اللغة العربية بالطريقة التي يمارسها الناطقين بهذه  (3
اللغة فى ضوء المهارات اللفوية األربع, ك يمكن القوؿ بأّف تعليم العربية  

 كلغة ثانية يستهدؼ ما يلي:
 تنمية قدرة الطلبة على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها. -
الصحيح للغة ك التحدث مع الناطقين  تنمية قدرة الطلبة على النطق -

 بالعربية حديثا معبرا فى المعنى, سليما فى األداء.
 تنمية قدرة الطلبة على قراءة الكتابات العربية بدقة ك طالقة . -
 تنمية قدرة الطلبة على الكتابة باللغة العربية بدقة ك طالقة. -

رىا من أف يعرفوا الطلبة خصائص اللغة العربية ك ما يميزىا عن غي (7
 اللغات, أصوات ,مفردات , تراكيب , ك مفاىيم.

أف يتعّرفوا الطلبة على الثقافة العربية, ك أف يلم بخصائص اإلنساف  (1
 العربي ك البيئة التي يعيش فيها, ك المجتمع الذم يتعامل معو.

 األىداؼ الفرعية  .2
ؿ المراد بأىدافالفرعية ىنا ما يتفرع من تلك األىداؼ الرئيسية. فقد حاك 

العلماء تسهيل تحقيق األىداؼ الرئيسية من تعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرىا ك ذالك من خالؿ كضع أىداؼ فرعية يرجى تخقيقها من خالؿ 
تعليم المهارات. ك من المحاكالت فى ضوء ىذا اإلتجاه ما قاـ بها رشدم 

ها على أحمد طعيمة حيث كضع أىداؼ تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ب
 10النحو التالي:

                                                             
رشدم أحمد طعيمة, دليل عمل فى إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم اللغة العربية, معهد  10

 .173-169ـ, ص: 1985اللغة العربية, جامعة أـ القرل, 
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 أىداؼ مهارات االستماع (1
 تعريف األصوات العربية -
فهم ما يسمع من حديث باللغة العربية ك بإيقاع طبيعي فى حدكد  -

 الفردات التي تم تعليمها
 إنتقاء ما ينبغ أف يستمع إليو  -
 التقاط األفكار الرئيسية  -
 التمييز بين األفكار الرئيسية ك األفكار الثانوية  -
 ؼ مهارة الكالـ أىدا (2
 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا -
 التمييز بين عند النطق بين األصوات ك المتشابهة تمييزا كاضحا -
 التمييز عند النطق بين الحركات القصيرة ك الطويلة  -
 تأدية أنواع النبر ك التنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثي العربية -
 نطق األصوات المتجاكرة نطقا صحيحا -
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 طريقة تطبيق اللغة العربية  .ق 

فى تعليم ك تطبيق اللغة العربية فى المعهد ىناؾ بعض الطرؽ المناسبة للمتعّلم 
المبتدئين لمساعدة المتعّلم فى عملية التطبيق اللغة العربية. ك أّما طريقة المقصودة 

 ىي :

 طريقة السمعية الشفهية .1
فى التعليم اللغة العربية ىذه الطريقة مناسبة إلستخداـ تطبيقها للمبتدئين 

خاّصة لتطبيق اللغة. ألّف كفقا لهذه الطريقة, إّف اللغة ىي ما يسمع ك ما 
ينطق. الذم يهدؼ إلى تطوير االّتصاؿ التفاعلي بين األفراد. ك مع ذالك  
كإحتياجات اإلنساف نحو اللغة للمستفدة فى تلك االتصاالت. ك من ىذا 

فتراض األساسية, أّف لغة األكلى ىي السياؽ فخرجت ىذه الطريقة من اال
النطق. كلذالك تعليم اللغة ال بّد أف يبدأ من تسميع أصوات اللغة بشكل 
الكلمة أك الجملة ثم يذكرىا, ك طبعا قبل أف يتحاكؿ إلى تعليم القراءة ك 

 الكتابة. 
 ك ىذه الطريقة لها سمات كما يلي : 

 ليم اللغة العربية ك ىي:تعالطبيعات المتعّلقة بلهذه الطريقة طبيعة  .أ 
أنشطة التعليم من ىذه الطريقة تمّثل بقواعد النحوية ك   (3

تركيب ك تمرين الكالـ ك تمرين االستخداـ المفردات 
 بإتّباعة المعّلم.
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فى سرح القواعد النحوية تتمثل المعّلمبطريقة أف يذكر  (7
المعّلم الكلمات التي تبع المتعّلم فى لفظها  بعد مّرات 

 ا المتعّلموف.حتى حفظو 

يعّلم القواعد يغير المباشرمن خالؿ الكلمات المختار   (1
 كالنموذج أك النمط. 

للمستويات المتقدمة تعليمها فى تنسيق المناقشة ك  (1
 التمثيل.

الطريقة المتنّوعة, بإستخدـ التسجيالت عن الحوار ك  (5
 الحفر يسمى بطريقة لفظية صوتية أك إستماعية الشفهية.

 
 زاياب. العيوب ك الم

 لهذه الطريقة االستماعية ك الشفهية قوة ك ضعف كما يلي:  
 المزايا:
مبدأ ىذه الطريقة أّف اللغة ىي التكّلم ك بينما الكتابة ىي  (3

 مظاىرة من اإلعتبار.
تعليم اللغة العربية ال بّد أف يفعل بالتدرّج ىو يبدأ من مهارة  (7

 االستماع ك الكالـ ك القرآءة ك الكتابة.
مها مساكم بالتعليم اللغة إلى الصبّي. كىو يبدأ تقنية تعلي (1

باالستماع شيأ ثّم يقّلده. ك بعده سوؼ يوجدتعليم القرآءة 
 ك الكتابة فى المدرسة .
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طريقة الكمالي لتعليم اللغة العربية ىي تعويد اللغة من  (1
 خالؿ التمرين ك التكرار.

 يحتاج المتعّلم على تعّلم اللغة العربية كلذالك كجب عليهم (5
التمرينات فى التكّلم. ك ال حاجة إلى االعتراؼ بها عن 

 التراكيب ك تحليل اللغة.
لكّل لغة قواعد فما تنفع للغايةإذا يؤقددراسة مقارنة ك  (6

 تناقضية.
عملية الترجمة خطيرة جّدا للمتعّلمين, فهذا الحاؿ ينبغي   (7

 على إجتابها.
الّلغة  كفقا بهذه الطريقة, األكثر الكمالية ىي اإلجتناب عن (8

 القومية.
 العيوب :

ممارسة تلقائيا فى بعض األحياف يجعل المتعّلمين يتحّدثوف  (3
 فى إتقاف اللغة العربية التي تعّلموىا.

حفظ ة تقليد فى بعض األحياف جعل المتعّلمين يشعر  (7
 بالملل.

تظهر التجربة , ىذه الطريقة مثالية للمتعّلمين الذين يحّبوف  (1
ا ىذا األسلوب مفيد جّدا التمثيل ك المحاكة, ك أيض

للمتعّلمين الذين لديهم انخفاض على حاصل الذكاء, ك 
 ليس كذالك ألذكية.
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ىذه الطريقة تحتاج إلى المعّلم الذم حسن لسانو ك  (1
تجويده فى إتقاف اللغة العربية التي تعّلموىا ك نظرة الواسعة 
ك عالية الخياؿ ك يقدر على إستفادة الفرصة ك الحالة فى 

 ألجل كاجبو.الفصل 
 

 طريقة المباشرة .2
ـ تسبب عدـ الرضا من مخرجات  90ىذه الطريقة ظهرت فى القرف 

التعّلم العربية. باإلضافة إلى كونها رد فعل على ضعف األسلوب النحوم 
للترجمة, عملية التعليم العربية بطريقة المباشر يساكم بتعّلم اللغة األـّ. المراد 

مباشرة ك كثيفا فى االتصاؿ من خالؿ االستماع ك  اإلتقاف اللغة ينبغي أف يفعل
الكالـ. فى ىذه الطريقة يجب أف تكوف معتادة المتعّلمين على التفكير, ك 

 العملية فى استخداـ اللغة المستهدفة.
كىذه الطريقة مشهورة ك مستخدمة منذ فترة طويلة من معظم األغلبية.  

تيّقن أّف طريقة المباشر ال كمعهد الحديثة غونتور ك معاىد اآلخرين ك ىم ي
يراؿ تسويقا لتفعيل فى ىذا الوقت, حّتى النتائج التعليمية للمؤسسة ال تزاؿ 

 موجدة ك مذىلة.
مشيرا إلى البياف أعاله, فأّكد جويرية دحالف أف الذم يسّمى بطريقة 
االتجاه ألجل أّف المعّلم يستخدـ اللغة العربية عندما يسرح المواد التعليم فى 

إذا فى ىذه الطريقة الم يستخدـ اللغة األـّ أثناء التعليم 11ية التعليم.عمل
المتفاعل. كلكن أّكد جويرية مأّكدة بعده . خصوصا فى حالة معدكدة ال يزاؿ 
                                                             

 
7

JuwairiyahDahlan, Op. Cit., hlm. 110 
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سماحة على االستخداـ اللغة األـّ. مثال عندما الشرح المفردات التى ليست 
 12لها أداة لتمارسها بّتاتا.

 ات كما يلي:لطريقة المباشرة لها سم
 طبيعة  .أ 

 ىناؾ طبيعات المتعّلقة بتعلبيم اللغة العربية , ك طبيعات المقصود ىي:
يعطي األفضلية العالية نحو مهارة الكالـ عوضا عن القراءة ك  (3

 الكتابة ك الترجمة.
 نوع تعليمها تختّص بتقنية المظاىرة تقليدا ك محافظة مباشرة.  (7
 االجتناب عن استخداـ لغة األـّ. (1
ة الكالـ يمّرف سريعا من خالؿ األسئلة المتداكلة المخطط مهار  (1

 فى النمط تفاعل المتنّوعة.
التفاعل بين المعّلم ك المتعّلم يتأّلف باالتصاؿ. ك ىو المعّلم  (5

يتمثل كالمتنابّو يعطي أمثلة ك أّما المتعّلم كالمقّلد. فى إجابة 
 13السؤاؿ ك المظاىرة .

 العيوب ك المزايا .ب 
 كما يلي:لعيوب ك المزايا  لهذه الطريقة ا

 : المزايا
 االىتتاـ ك المتابعة المتعّلم أنشطة التعليم العربية كبيرة. (3
 المتعّلم  متحّمس لتكّلم العربية. (7

                                                             

 
8

Ibid. 

 
9

RadliyahZaenuddin, et. al., Op., hlm.110 
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 يمكن للمتعّلم نطق الصوتيات جّيدا. (1
 ىذا األسلوب يّتجتنب كثيرا لغة األـ. (1
 المواد المستخدمة ذات صلة بالثقافة العربية. (5
 :العيوب
 المفردات يمكن شرح ترجمتها.ليست كّل  (3
 ليست ىناؾ ترجمة ألّنها قتل الوقت. (7
المتعّلم يميل إلى أف تكوف المحاصرين على تركيب اللغة  (1

 اإلندكنيسية عندما يتكّلم العربية.
 ىذه الطريقة تمنع اللغة األـ كال يبّين عملية االختيار المواد. (1
م العربية. ىذه الطريقة تحتاج إلى المعّلم الذم ناعم فى التكلّ  (5

 14حتى لم يكن عامدا فى استخداـ اللغة األـ.
 

 طريقة القواعد ك الترجمة .3
كما عرفنا اف الطريقة ىى الوسيلة المستخدمة للمعّلم إللقاء المادة 
الدراسة الى التالميذ. لذلك بعد فكر المعلم المادة الدراسية فينبغى اف يفكر 

التالميذ. ال بد للمعلم اف يفكر  طريقة تعليمها الى التالميذ. بإىتماـ احواؿ
ال بد  15خير الطريقة لتركيب المادة الدراسية كيجعلو كالسالسل المتصل.

للمعلم اف يستطيع اإلختار كالتوافيق كتطبيق طريقات تعليم المادة الدراسية 

                                                             
 14 Zulhannan, ParadigmaBaruPembelajaranBahasa Arab, Bandar Lampung: Fakta 
Press, 2005, Cet. Ke-1, hlm. 36-37 

15
Abu Bakar Muhammad, MetodeKhususPengajaranBahasaArab(Surabaya: Usaha 

Nasional, 1981), hal. 8 
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التى تناسب بالحاالت. أكثر النجاح فى التعليم يعػّين باختار المادة كاستعماؿ 
 مة.الطريقات التا

كانت الطريقات المستعملة فى تعليم اللغة العربية، احدىا طريقة القواعد 
كالترجمة. العلماء كاألذكياء فى تعليم اللغة األجنبية تذكر ىذه الطريقة 
السلفية. ذلك التذكير يتعلق بصورة عكسية على طريقات تعليم اللغة فىالعصر 

 16اليوناف كالالتين.
ائق تدريس اللغات األجنبية حيث يرجع ك ىذه الطريقة تعد أقدـ طر  

تاريخها إلى القركف الماضية. كىي حقيقة ال تنبني على فكرة لغوية أك تربوية 
معينة كما ال تستند إلى نظرية معينة، كإنما ترجع جذكرىا إلى تعليم اللغة 
الالتينية كاليونانية الذم كاف يتمحور حوؿ تعليم القواعد اللغوية كالترجمة. كقد 

نَّف  العلماء ىذه الطريقة من ضمن طرائق المدارس القديمة لتعليم اللغات ص  
األجنبية التي ال تزاؿ سائدة االستخداـ حتى اآلف في مناطق مختلفة من 

 كإندكنيسيا كىي مجتمع ىذه الدراسة 17رغم قدمها كفشل أساليبها.  العالم
ليم اللغة خير مثاؿ للدكؿ التي شاع فيها استخداـ ىذه الطريقة في تع

 األمر الذم يزيد أىمية تناكؿ ىذه الطريقة في ىذه الدراسة. 18العربية،
 

                                                             
16DjagoTarigon, TeknikKeterampilanBerbahasa (Bandung: Angkasa, 1986), hal. 

كقائع تعليم اللغة ، ”دراسة في طرائق تعليم اللغات األجنبية“انظر محمود إسماعيل صيني، 17
 .136-134ـ، ص: 1985ىػ/1406، مكتبة التربية لدكؿ الخليج، 2ج العربية لغير الناطقين بها،

انظر نصر الدين إدريس جوىر، األفعاؿ المتعدية بحركؼ الجر كتدريسها للطالب 18
ـ، ص: 2003السوداف، -اإلندكنيسيين، بحث الماجستير غير منشور، معهد الخرطـو الدكلي للغة العربية

61. 
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كانت طريقة القواعد كالترجمة أك طريقة النحو كالترجمة أك الطريقة 
القديمة أك الطريقة التقليدية ىي الطريقة التي تتكوف من طريقة النحو كطريقة 

ها شرحا طويال منفصال كىي التي تبدأ بتعليم القواعد كشرح 19الترجمة،
ك عند عبد العزيز، تعد ىذه الطريقة أقدـ  20كمدعما بواسطة اللغة الوطنية.
كىي من أقدـ الطرؽ التي استخدمت في  21طرؽ تعليم اللغات المعركفة.

تعليم اللغات األجنبية، كما زالت تستخدـ في عدد من بالد العالم .تجعل 
للغة األجنبية، كدفع الطالب إلى ىذه الطريقة ىدفها األكؿ تدريس قواعد ا

حفظها كاستظهارىا، كيتم تعليم اللغة عن طريق الترجمة بين اللغتين: األـ 
كاألجنبية، كتهتم ىذه الطريقة بتنمية مهارتي القراءة كالكتابة في اللغة األجنبية. 

 ة رئيسية لتعليم اللغة المنشودةتستخدـ ىذه الطريقة اللغة األـ للمتعلم كوسيل
 بارة أخرل تستخدـ ىذه الطريقة الترجمة كأسلوب رئيسي في التدريس.كبع

كقد ص نَّف  العلماء ىذه الطريقة من ضمن طرائق المدارس القديمة لتعليم 
اللغات األجنبية التي ال تزاؿ سائدة االستخداـ حتى اآلف في مناطق مختلفة 

 22رغم قدمها كفشل أساليبها.  من العالم

                                                             
19

MuljantoSumardi, 

PengajaranBahasaAsingSebuahTinjauandariSegiMetodologi,(Jakarta: BulanBintang, 1974), hal. 
37 

، طرؽ تدريسو-مداخلو-تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرل أسسمحمود= كامل الناقة، 20
 70(، ص. 1985مكة المكرمة: جامعة أـ القرل معهد اللغة العربية كحدة البحوث كالمناىج، )

رياض: )لعرية للناطقين بلغات أخرل طرائق تدريس اللغة ا عبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،21
 .33(، 2002جامعة اإلماـ محمد ف سعود اإلسالمية، 

كقائع تعليم لغة ، ”دراسة في طرائق تعليم اللغات األجنبية“نظر محمود إسماعيل صيني، 22
 .136-134ص: لـ، 1985ىػ/1406مكتبة التربية لدكؿ الخليج،  العربية لغير الناطقين بها،
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 ا يلي:لطريقة  لها سمات كم

 طبيعة  .أ 

الغرض من تعلم اللغة األجنبية ىو قراءة النصوص األدبية  (1
 كاالستفادة منها في التدريب العقلي كتنمية الملكات الذىنية

النحو كالترجمة كسيلة لتعلم اللغة، كذلك يتم من خالؿ التحليل  (2
المفصل للقواعد النحوية كتطبيقها في ترجمة الجمل من كإلى اللغة 

اللغة إذف ال يربو على عملية استظهار للقواعد  كتعلم .الهدؼ
 النحوية كالحقائق

القراءة كالكتابة نقطة تركيز ىذه الطريقة، كال تهتم اىتمامنا منهجينا  (3
 بالكالـ كاالستماع

يتم اختيار المفردات كفقنا لنصوص القراءة المستخدمة، كتقدـ من  (4
 ظهارخالؿ قوائم المفردات ثنائية اللغة، كالمعجم، كاالست

تعليم النحو بأسلوب استقرائي، كيتم من خالؿ عرض كتحليل  (5
 .القواعد النحوية ثم تطبيقها بعد ذلك من خالؿ تدريبات الترجمة

كانت اللغة األـ للدارس ىي كسيلة التعليم، ككانت تستخدـ في  (6
 23.شرح األلفاظ الجديدة كمقارنة بين لغة الدارس كاللغة الهدؼ

الب عالقة تقليدية، حيث يسيطر المعلم العالقة بين المعلم كالط (7
على الفصل كال يكوف للطالب إال أف يفعلوا ما يطلب منهم، كأف 

 24.يتعلموا ما يعرفو كيقدمو المعلم
 

                                                             
23Jack C.Richards and Theodore S.Rodgers, Approaches and Methods in Language 

Teaching: A Description and Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 1986, p: 3,4. 
24 Diane Larsen-Freeman, Techniques And Principles In Language Teaching, Oxford 

University    Press, 1986, p: 11. 
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 العيوب ك المزايا .ب 
 كما يلي:لهذه الطريقة عيوب ك مزايا 

 : المزايا

ىذه الطريقة قد تكوف مناسبة لألعداد الكبيرة من الطالب، حيث ال  (1
وف المشاركة الفعلية في الفصل، كال التفاعل مع المعلم كال يستطيع

الحديث مع زمالئهم من الطالب، فيحتاجوف حينئذ إلى الكتاب 
المقرر، كإلى كراسة يكتبوف عليها ما يسمعوف من المعلم، ك 

 25.يحتاجوف إلى كتاب القواعد للرجوع إليها عند الحاجة
ابة كالترجمة، كال تعطي تهتم ىذه الطريقة بمهارات القراءة كالكت  (2

 االىتماـ الالـز لمهارة الكالـ
التركيز على القواعد قد يفيد من ىم في المراحل المتقدمة من  (3

دراسة اللغة، كقد تكوف ىذه الطريقة مهمة للمتخصصين في 
 اللغويات أك في تعليم اللغات األجنبية كالثقافات

رئيسية لتعليم تستخدـ ىذه الطريقة اللغة األـ للمتعلم كوسيلة    (4
اللغة المنشودة. كبعبارة أخرل تستخدـ ىذه الطريقة الترجمة  

 كأسلوب رئيسي في التدريس .
كثيران ما يلجأ المعلم الذم يستخدـ ىذه الطريقة إلى التحليل  (5

النحوم لجمل اللغة المنشودة كيطلب من طالبو القياـ بهذا 
كثر من اىتمامها التحليل . كاىتمامها بالتعليم عن اللغة المنشودة أ

 بتعليم اللغة ذاتها .
 إف القواعد التي علمها المعلم ىي قواعد عملية  (6
 إف المفردات التي يراد تعليمها محدكدة في الموضوع  (7

                                                             
 129رشدم أحمد طعيمة، مرجع سابق، ص: 25
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أف يوجو نشاط التعليم إلى حفظ القواعد كترجمة الكلمات   (8
 المجردة ثم ترجمة المقالة القصيرة

 العيوب:

 تهمل ىذه الطريقة مهارة الكالـ (1
إلىتماـ بمهارة القراة ك الكتابة، كعدـ االىتماـ بالفهم، كقلة ا (2

الحديث باللغة الهدؼ كسالمة النطق, ككل ذلك لن يؤدم إلى بناء 
 26.كفاية لغوية في بقية المهارات

تكثر ىذه الطريقة استخداـ اللغة األـ إكثارا يجعل اللغة المنشودة  (3
 قليلة االستعماؿ في درس اللغة

قة بالتعليم عن اللغة المنشودة أكثر من اىتمامها تهتم ىذه الطري (4
بتعليم اللغة ذاتها. فالتحليل النحوم كاألحكاـ النحوية تدخل ضمن 

 التحليل العلمي للغة كليس ضمن إتقاف اللغة كمهارة.
إف ىذه الطريقة تسمح إلى حد كبيراستخداـ اللغة األـ في عملية  (5

المعلمين في إندكنيسيا التعليم كىذا ملجأ آثره عدد غير قليل من 
 27الذين ال يتمتعوف بما يكفي من مهارة التحدث باللغة العربية.

الطالب الذم تعلم اللغة بهذه الطريقة، يصعب عليو إنتاج جمل  (6
 صحيحة لغوبا كمقبولو إجتماعيا، النو ال تعلم اللغة بطريقة نحوية.

في ىذه ىذه الطربقة التصلح لتدريس اللغة العربية لألطفاؿ، النهم  (7
 المرحلة اليدركوف كثيرا من عبارات نحوية كصرفية.

                                                             
26 Jack C.Richards and Theodore S.Rodgers, مرجع ساقق., p: 4. 

ـ، ص: 1989ىػ/1410، الرياض، 3محمد على الخولي، أساليب تدريس اللغة العربية، ط27
22 ،23. 
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أسالب التقويم المتبعة في ىذه الطريقة تقليدية، ال تتعدل إختبارات  (8
المقاؿ، غير دقيقة كال موضوعية، تعتمد على الحفظ مماحصلو 
الطالب من المفردات كالقواعد الواردة في الكتاب، كال تعطي 

 28.ية اللغويةنتائجها صورة كاضحة عن الكفا

 

 29طريقة القراءة  .4
فى ىذه الطريقة يدرب الطلبة على قراءة اللغة األجنبية مع فهم مباشر 
للمعنى بدكف أية محاكلة مقصودة لترجمة ما قرؤكه إلى اللغة القومية, ك قد  
كاف مفهوما لدل القائمين على ىذه الطريقة  أّف السهولة فى تعلم القراءة 

دريب الطلبة على النطق الصحيح ك فهم لغة الحديث يرتبط ارتباطا مطردا بت
 غير معقدة, ك استخداـ التراكيب اللغوية البسيطة استخداما شفويا. 

من أىم مزاياىا أنها تزيد من قدرة الطلبة على القراءة باللغة األجنبية,  لعلّ 
ك لكن من ناحية أخرل كانت ىذه الطريقة عباء على الطلبة الذين لديهم 

اصة فى القراءة فى لغتهم القومية . ك على أية حاؿ فائن طريقة صعوبات خ
القراءة ال تؤدم إلى تكوين فهم الطلبة للغة األجنبية ك يتحدث بها. إذا قد 
ظهر  أف االتصاؿ الشفوم بين الشعوب ينبغي أف يكوف من أىّم أىداؼ 

 تعليم اللغة األجنبية.
 

                                                             
المرجع  ،لغات أخرلطرائق تدريس اللغة العرية للناطقين بعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي،28

 47-46،السابق
 76-74فتحي على يونس ك محمد عبد الرؤكؼ الشيخ, المرجع السابق, ص: 29
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 طريقة االنتقائية  .5
ى الطرؽ السابقة معا ك محاكلة االستفادة من ظهرت ىذه الطريقة ردا عل

ىذه الطريقة فى نفس الوقت.  ك يرل أنصار ىذه الطريقة أّف نجاح عملية 
تدريس اللغة األجنبية ك فعاليتها لن يتحقق بطريقة تدريس كاحدة, إنما بعد 

 طرائق ينتقي منها ما يناسب المتعلم  ك مواقف تعليمية يجد نفسو فيها.

نا أف نعثر الطريقة األنسب ك األساليب األفضل لتعليم اللغة العربية ك أخيرا فعلي
للناطقين بغيرىا على أنها نابعة من اللغة العربية نفسها, ك مراعية لطبيعتها, ك 
مستوياتها, ك بيئتها , ك تاريخها, ك لغة عالمية كسائر اللغات الحية من ناحية 

 30أخرل.

 

 

 :االستنتاج 
لكلها دكر مناسب لتطبيق اللغة العربية , إّما للمبتدئين  من ىؤالء الطرؽ تعتبر

ك المتوّسط ك إّما للمتقدمة. فى ىؤالء طرؽ توجد مزايا ك نقصاف الذم ال 
يكوف كمشكلة. ألّف فى كّل مزاياىا ك نقصانها سوؼ تساعد ك يكّمل بعضها 

 بعضا نحو  عملية التعليم فى تحقثق المواد.
ّف التقنية ىي كالعمل المعّلمين فى تحقيق المواد إلى ك أيضا يرافق بالتقنية, أل

المتعّلمين كي تكوف عملية التعليم متنّوعة ك مبتكرة حتى يستحّبوا الطلبة. 
                                                             

، جامعة اإلماـ محمد بن سعود النظريات اللغوية ك تعليم اللغة العربيةعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، 30
 .128ـ ، ص:1999-ق1420اإلسالمية, الرياض ، 
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مشيرا إلى ىذه الحالة على أّف ليست ىناؾ طريقة مثالية ليطّبق , كلكن لكّل 
الطرؽ سوؼ تساعد ك يكّمل بعضها بعضا. ك ىناؾ االفتراض مقتطفة من 

 31ريقة المختلطة ضركرية لمعرفتها خصوصا فى التعليم العربية أف:ط
ليست ىناؾ طريقة المثالية الكاملة , أّف لكّلهّن قّوتا ك  .أ 

 ضعفا.
 لكّل الطرؽ لها قّوة التي تستطيع لتكّمل تأثيرا فى التعليم. .ب 
ليست ىناؾ طرؽ المناسبة لكّل األىداؼ ك مواد التعليم ك  .ج 

 .المعّلمين حتى المتعّلمين
شيأ ضركريّا فى التعليم ىو أف يمأل االحتياج المتعّلم, ك  .د 

 ليس لملء عن إحتياج الطريقة.
لكّل المعلمين لو حّرية كاسعة إلستخداـ أيّة طريقة كانت  .ه 

 مناسبة إلحتياج المتعّلمين.
 تقنياتتطبيق اللغة العربية . ك

 ىذه التقنية يفاعل ببعض التمرينات مّما يسمع بطريقة سلبية فى تمرين
االستماع. كحد من نهج المناسب فى تطبيق اللغة للمبتدئين ىو السمعية ك 

 32الشفهية ك نهج االتصالية.

                                                             
-ق 1310الطبعة الثانية,  يب تدريس اللغة األجنبية , الرياض, أسالمحمد علي الخولي, 31

 .26ـ, ص:1989
32

HD. Hidayat, Teknik Mengajar Bahasa Arab Bagi pemula dan Kesulitan-

kesulitannya-Seminar Pedoman Pelaksana Penataran Metode Pengajaran Membaca Al- Qur’an 
dan Memahami Maknanya bagi Guru-Guru SD,SLTP dan SLTA, Jakarta: 1990/1991, hlm.29 
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ك المراد , من أّكؿ الدراسة ال بّد للمعّلمين أف يحث المتعّلم إلتقاف المواد الدرس 
 من خالؿ الشفهية. ىذا الحاؿ يتأّسس بحّجة كما يلي:

 حّجة تعليل التعّلم .1
قنالمتعّلم مادة من بداية التعّلم خالؿ لسانّي, فثّم سوؼ المراد, إذا اتّ 

يتعّلم بالحماسة ك إذ ال , سوؼ ينشأ الملل إليو ك ينسأ االنطباع أّف 
 التكّلم العربية ىي شيأ ال يمكن تحقيقها.

 مهارة الكالـ  .2
المهارة التي يمتلك شخص سوؼ يدعم نشأة مهارة القراءة. ك بنشأة 

مهارة الكتابة. سول من ىذه المصطلحة ىناؾ ىاتين مهارتاف فتنشأ 
تقنية األخرل الذم يستطيع أف يحاقق مهارة الكالـ على نحو الفعّاؿ, 
من البسيطة حتى إلى الصعبة ك ىو باستخداـ التمرين األنماط الجملة, 

إذا يمكن . pattern Drillك فى اإلصتالح األخر فى لغة اإلنجليزية يسّمى 
التطبيق اللغة العربية يفعل من خالؿ ثالث مراحل ك أف يستنتج أّف تقنية 

 ىي:
 تمرين اإلشتراكية ك التعّرؼ .أ 

المراد من ىذه التقنية ىي ليمّرف بداىة ك دقّتهم فى التعريف ك 
االّتحاد تعريف المفردات التي يذكر ك يسمع. ك شكل ىذا التمرين 

 ك ىو كما يلي :
يفها فى الجملة ك يذكر المعّلم المفردات ثم رابط المتعّلم تعر  (1

 العبارة 
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 المدرس : ماذا تعرؼ بالمفردات التالية ؟              
 . المسجد.                                            1
 . المدرسة.                                            2
 . البيت.                                              3

                                                       الطالب :  
 . ىو مكاف يصلي فيو المسلموف ك المسلمات                              1
 . ىي مكاف يدرس فيها الطالب ك الطالبات                                 2
 . ىو مكاف يسكن فيو العائلة أك األسرة3

سم , ك يذكر المتعّلم عن مترادفها ك يذكر المعّلم كلمة اإل (2
 متضادىا.

المدرس : اذكر المترادفات ك األضداد من الكلمات 
الطالب:                                                       التالية                                            

 مترادفاتأضداد 
  شتى     قليلة\. كثيرة       جمة1
 بيحة         سيئة        جميلة     . ق2

 الجملة نمط أسلوب .ب 
ىذا التمرين ىو شكل من التمرين الذم قّدـ نحو المتعّلم بنطق 
األنماط الكلمة حّتى يكوف لسانهم تلقائّيا فى تعبير نمط الكلمة 

 العربية, بعدـ المتشائم ك اإلرتباع . 
 ك شكل حقيق من ىذا الترين ك ىو :
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الطالبأحمد إلى المدرسة      : يذىب  المدرس 
 الجامعةالمدرسة                                               

لسوؽ        ا       الجامعة                                        
 المقصفالسوؽ                                              

                                                                              المقصف 
  
 تمرين المحادثة  .ج 

ىذا التمرين نوع من التمرين الذم كانت موضوعاتها تأخذ من 
اليومّية. ك ىي توسيق ك كاقعّي حّتى يحّب المتعّلم ك عملية 
تطبيقها يستخدـ بنهج االتصاؿ كىكذا يقع متفاعل ك ال تأثير بو 

 الكذبة.
 ين المحادثة كىي كما يلي:المثاؿ من التمر 

 أحمد : السالـ عليكم                                             
 يوسف : كعليكم السالـ كرحمة اهلل                                
 أحمد : أنا أحمد, كمن أنت ؟                                     

 أنت قادـ ؟           يوسف : أنا يوسف يا أخي الكريم. من أين 
 أحمد : أنا قادـ من النبونج. ك أنت يا يوسف ؟                   

 يوسف : أنا قادـ من جاكرتا . ىل تلعب كرة القدـ يا أحمد؟   
 أحمد : نعم , ألعب كرة القدـ , تعاؿ نلعب معا
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 أىداؼ تطبيق اللغة . ز

 ك أّما األىداؼ من تعليم التطبيق اللغة ىي :

 عّلمين قادرين على تعبير الفكرة ك اآلراء باللغة العربية الصحيحة.لجعل مت .1
لجعل المتعّلمين قادركف على االستخداـ القواعد اللغة الفصحة فى  .2

 االتصاؿ اليومية.
لتسهيل المتعّلم فى فهم اللغة القرآف الحديث الشريف , ألّف من كصيلة  .3

 مهارتهم فى الكالـ سينمو المهرات اآلخر 
 ة العربية كمهارتهم عن اللغة األجنبية.لجعل اللغ .4
لجعل ألسنة المتعلمين إعتادكا على نطق مخارج الحركؼ الصحيحة,  .5

كىذا يساعد كثيرا على كّل األفراد فى تعليم القرآف ك الحديث أك الكتب 
 العربية اآلخر.

لترقية اإليماف ك التقول إلى اهلل تعالى, ك ليجعل السلوؾ المتعّلم إلى  .6
 وؾ من قبلو, ألّف لغة العربية لها تأثير الحسنة كصفا دينيا.أحسن السل
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 نوع البحث  .أ 
ليحلل قضّية التي تكوف نواة فى ىذا البحث ك لجدة حاصل البحث من 
المصدر المطلوب.حّتى يكوف جوابا لكل أسئلة البحث, فقّرر الباحث  طريقة 

نات. ألّف النوعّي ينفع لفحص الذم ما ال النوعية كطريقة لتحّصل على البيا
تفحص الكمية عن خلفية البحث ك الظاىرة الواقعة, خصوصا عن الطريقة التعليم 
لتطبيق الّلغة العربّية التي تتواقع داخل المعهد الفّتاح أتشيو الجنوب الشرقي, ك 

ث سوؼ يحّلل مباشرة ك متعّمقا. يقاؿ من بعص التعريفات, أّف النوعّي ىو بح
يستفد بو مقابلة مفتوحة لمطالعلة كفهم الموقف ك األراء كالسلوؾ الشخصية أك 

 المجتمع.

ىو إجراء  طريقة النوعي (5ـ : ص:1975) Taylor ك   Bogdanثّم كما قاؿ 
الفحص الذم ينتج بيانات الوصفّي كأقواؿ المكتوب ك القوؿ من اآلخرين ك 

 50السلوؾ الذم يمكن إىتمامو.

ـ ( أّف فحص النوعّي ىو جمع البيانات عن 1995)  David Williamككتب 
الخلفية الطبيعّية, بإستخداـ الطريقة الطبيعّية, ك يفعل أحد الذم جّر انتباىو 

  51بالطبيعّي.

                                                             
 50 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya: 2011,cet. Ke-29, hlm. 4 
 51 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya: 2011,cet. Ke-29, hlm. 5 
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 أدكات البحث .ب 
أدكات البحث ىي آلة مستخدمة أثناء عملية الفحص, فى البحث النوعّي, 

احث أك شخص آخر الذم الذم سيكوف آلة األكلى فى ىذا البحث ىو الب
يساعده. كيفعل ذلك الحاؿ بالسبب, ألّف إذا استخدـ اآلالت من غير شخص, 
فال يمكن آلداء المساكمة نحو الحقائق الموقعة. ك سول ذالك إنّما اإلنساف  
كالألداة التي قادرة على االّتصاؿ بالمجيب أك شيئ المقصود كغيره. ك قدر 

دة فيو. ك قدر الباحث لمعرفة قّمة نفسو. ىل  الباحث على فهم العالقات الموجو 
كانت حضارتو  تكوف اذل, حّتى إذا كاف يقع ذالك الحاؿ, فأحّس الباحث طبعا, 

 ك يستطيع أف يتغّلب على تلك المشكلة.
 

 الموقع ك الوقت البحث .ج 
ـ , بمعهد 2017ـ إلى أكتوبر 2017سيعقد ىذا البحث فى شهر سبتمبر 

يو الجنوب الشرقي فى قاطعة نانغرك آتشيو دار السالـ, الحديث الفتاح توّقع بآتش
 بمنطقة باب السالـ, بقرية باربت سيباكات.
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 طرؽ جمع البيانات  .د 
المالحظة ك  ىناؾ ثالث طرؽ لجمع البيانات كىي كما يلي: المقابلة ك

 الوثائق.
 المقابلة .1

المقابلة ىي المحادثة بأىداؼ مخصوص, ك تلك المحادثة يفعل 
خصين كىما السائل ك المسؤكؿ. فى ىذه الطريقة المقابلة  بين ش

كادت متساكيا بطريقة االستطالع, ك لجمع تلك البيانات استخدـ 
 الباحث مقابلة غير رسمية.

بحسب ما سأؿ السائل أك بحسب ّدـ األسئلة فى ىذه المقابلة تق
عفوية لتقديم األسئلة فى حاؿ عادية. حتى تكوف عملية المقابلة 

 تسير كالحوار اليومية. 
 كالذم سيسأؿ من المسؤؿ أالئكهم:

 رئيس المؤسسة المعهد الفتاح .أ 
 مشرؼ لترقية اللغة  .ب 
 ك بعض طلبة المعهد .ج 

 
 المالحظة .2

ث النوعي يستند المالحظة ىي آلة ضركرية فى بحث النوعي. البح
على المالحظة ك المقابلة لجمع البيانات. الكتابة التي تصنع فى 
المكاف ىي كالكتابة المهّمة ك المختصر, يمأل بالكلمات ك العبارة 



17 
 

 
 

ك المواضع المحادثة ك المالحظة ك ربّما كصورة ك الرسم ك الرسم 
ر البياني ك غير ذالك. ك ذالك الكتابة تسّمى المالحظة , بعد يغي

إلى الكتابة الكاملة مناسبا بعملية الفحص المقابلة ك المالحظة 
 التي يفعل متتابعا ماداـ عملية الفحص.

 ىي  المالحظة(  85م ص  2:93) Biklen ك Bogdanكما قاؿ  
مالحظة المكتوبة عنما يسمع ك يبصر ك يجّرب ك يفّكر فى جمع 

 البيانات ك انعكاس على البيانات فى البحث النوعي.
 

 تحليل الوثائق .3
الوثائق ىو مالحظة الماضية, يتشّكل بشكل الكتابة ك الصورة ك 
األعماؿ الضخمة من أحد. الوثيقة تتشّكل بشكل الكتابة  
كملحوظة اليومية ك تاريخ الحياة ك الحكاية ك ترجمة حياة 
الشخص, ك النظاـ ك الحكمة. ك الوثيقة بشكل الرسم كىو كصورة 

تخطيطّي ك غير ذالك. ك الوثيقة بشكل ك كصورة الحياة ك رسم 
العمل كعمل الفّن من جنس الصور ك األصناـ ك األفالـ كغير 
ذالك. كالوثائق ىي كالمكّمل فى استخداـ طريقة المالحظة ك 

 ( 204ـ: ص:2013) Sugiyono 52المقابلة فى البحث النوعي.
 كالوثيقة التي ستحلّل  فى ىذا البحث ىي كرسم ك صور مع بيانها,

 حتى سهل عملية الجمع البيانات. 
  

                                                             
 52 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 
2013),hlm.204 
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 مصادر البيانات .أ 
 كالذم سيكوف مصادر البيانات فى ىذا البحث أآلءكهم :

 رئيس المؤسسة  .1
األساتذ أك األساتذة كالمحّرؾ لتطبيق اللغة العربية الذم سوؼ  .2

 يوجد البيانات من كصيلة المقابلة ك المالحظة كالوثائق.
 ك بعض من الطلبة. .3

 
 لبيانات طريقة تحليل ا .ب 

ك بعد كجد كّل من البيانات بإستخداـ األدكات لجمع البيانات. فعملية 
بعدىا ىي تحليل البيانات. عملية التحليل يبدأ من تحليل البيانات الموجودة من  
كّل المراجع ك ىي من المقابلة ك الملحوظة الفردية ك الصورة ك غير ذالك 

(Moleong  2010.) من رأم  53ـBogdan  فىSugiono 2012 ـ أّف تحليل
البحث ىو عملية البحث ك الترتيب بطريقة منتظم على البيانات التي كجدت من 
المقابلة ك المالحظة ك من أدزات األخرل. حتى تكوف سهولة لفهمها , ك يمكن 

 اكتسافها يعلن إلى اآلخرين.
ّتب تحليل البيانات يفعل بتنظيمها ك تجبيرىا إلى الفركع, يعقد التركيب ك ير 

إلى األسس ك اختيار منها منتفعا لتعّلم ك جعل االستنتاج الذم يمكن إعالنها 
 حّتى تكوف سهولة عن فهمها لنفس ك لغير.

                                                             
 53 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda 
Karya: 2011,cet. Ke-29, hlm. 247 
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داخل) Huberman    ك  Milesفى ىذا البحث يستخدـ طريقة التحليل بطرز 
Sugiono 3123) أنشطة فى تحليل البيانات النوعي يفعل بشكل  قّدما ىما أفّ  م

 ة ك مستّمرة بغير منقطع حتى البيانات ثابتا ال تتغّير. تفاعلي

ك األنشطة فى تحليل البيانات ىي تنقيح البيانات ك عرض البيانات ك التحقيق من 
 استخالص النتائج.

 تنقيح البيانات  .1
ك كثر عدد البيانات كاملة ك  قت الباحث فى مكاف البحث فزادإذا طاؿ ك 

البيانات  ألداء التحلبل بطريقة تنقيحلباحث صعبا. ك لذالك الـز على ا
بإختيار البيانات الموضوعة ك المهّمة, ك يهتّم إلى األحواؿ المخصوصة ك 

البيانات التي تّم  المهّمة ك بحث عن موضوعها ك نمطها. ك بذالك,
ها فسوؼ يخارج منها أراء أكثر كضوحا, ك لتسهيل الباحث فى جمع تنقيح

الحاسوب الصغرل نافعة  احث إلى )كمبيوتر(, ك يحتاج البالبيانات بعدىا
 ـ(. Sugiono 2012إلعطاء الرموز ك العالمة المخصوصة للبيانات )

 عرض البيانات  .2
خطوة الثانية بعد تخفيض ك ىي العرض البيانات. ك العرض البيانات فى 
البحث النوعي يفعل بشكل الشرح القصيرة ك العالقة بين الرتب ك غير 

 Sugiono)داخلة  Huberman ك  Milesاألخرل حّققا  ذالك. ك فى ناحية
ـ( أّف فى كثير من المستخدمة لعرض البيانات فى ىذا البحث كىي 2012

الجملة كشكل الحكاية كبذالك يّسر على الباحث لفهم ماذا حدث. ك 
 لخّطة العمل بعده الذم يتأّسس المفهـو 
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 إستخالص  \تأكيد  .3
كىو  Huberman ك  Milesكخطوة الثالثة فى ىذا لبحث بطرز 

اإلستخالص. ألّف الخالصة األكلى لم تكن خالدة, ك ستتغاير البيانات إذا 
لم يوجد حججا صحيحا ك يعضد على درجة جمع البيانات بعدىا, ك لكن 
إذا كانت البيانات األكلى معّضد بحجج مالئمة ك صّحة عندما عاد الباحث 

 الصة ثّقة .لجمع البيانات, فكانت الخالصة المطركح خ
 

 التحقيق من صّحة البيانات  .ج 
ك بعد كّل من حاصل البيانات تم تحليلها بأحسن شكل ما يمكن. فخطوة 
بعدىا ىي تحقيق من صّحة البيانات, ك فى ىذا الحاؿ فى أّكؿ مّرة إحتاج 

 .الباحث على مقياس التحقيق من صّحة البيانات ك مقياسو ىو درجة الثقة
مؤسسو يبّدؿ الفكرة المالئمة لداخلي من غير النوعي. ك تطبيق ىذا المقياس فى 
 ىذا المقياس يتوّظف كػ :

 ثّقة التحقيق من صّحة البيانات  .1
 يعقد تحقيق بأحسن ما يمكن حّتى درجة الثّقة مفعوال. .أ 

عرض لدرجة الثّقة على النتائج الموجودة بطريقة التحّقق نحو ظهور  .ب 
 الضعف الذم تحت الفحص.
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التحقيق من صّحة البيانات معدكدة, كبعدىا خّطة لتفتيس صّحة ك بعد تم ثقة 
 البيانات, بإستخداـ ىؤالء التقنيات :

 التقنية لتحقيق صّحة البيانات .2
 االشتراكية الطويلة .أ 

كما ذكر من قبل, أّف الباحث يكوف أداة لجمع البيانات. ك 
ال اشتراكية الباحث أكثر متأثرا فى تقرير صّحة االبيانات ال يفعل إ

لحظة فقط. ك لكن باإلشتراكية الطويلة ك حّتى تكوف الملل فى 
تحقيقها ك جمعها أك ال تتغّير النتائج البيانات . ك إذا يفعل ىذا 

 الحاؿ فحّدد ك أنقص بعض ىؤالء األحواؿ األتية كما يلى :
 يحّدد التشويش من أثر الباحث نحو الموضوع. (1
 يحدد عن األغالط نحو الباحث. (2
 أثر المواقع الضالالت.ال يّتفق ب (3

 لترقية صّحة البيانات المجموعة تقّرر باإلشتراكية الطويلة 
 المداكمة على التحقيق .ب 

المراد من المداكمة على التحقيق ىو أف يطلب بطريقة التفسير 
 المالئمة بأيّة طريقة ما فى العالقة بين عملية التحليل ثابتا أك مؤقتا.

 التثليث  .ج 
يس صّحة البيانات التي تستفد شيأ آخر. ك التثليث ىو تقنية لتفت

أكثر من التقنية التثليث المستخدمة ىي التفتيس من خالؿ 
 المصادر أخرل.



 
57 

 

 

(Denzim 1978 يفارؽ إلى أربعة أنواع من التثليث كتقنية التفتيس التي ) ـ
 تستفد إستخداـ المصدر ك الطريقة التحقيق ك النظرم.

ىي التفتيس من مصادر األخرل, التثليث  ك أّما تقنية التثليث المستخدمة ك
بالمصدر بمعنى يوازف ك يفّتس درجة الثقة من إعالـ المقوؿ لمّرة أخرل من 

 خالؿ الوقت ك اآللة المختلفة فى البحث النوعي. 
(Patton 1987 : ك ىذا الحاؿ يمكن إيجادىا بطريقة : 331ـ ) 

 يوازف بين الناتجة االىتمامة ك المقابلة. (1
ـّ ك ما من قوؿ أحد بخالؿ فرديتو.يوازف بي (2  ن ما من قوؿ أحد فى العا
 يوازف بين ما من قوؿ أحد عن أحواؿ الفحص ك ما من قولو طوؿ الوقت. (3
 يوازف األحواؿ ك المنظر أحد بأنواع اآلراء ك الرأم أحد كمجتمع العادية. (4
 يوازف نتائج المقابلة بملء الوثيقة المتعّلقة . (5
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 الباب الرابع

 البيانات ك نتائج البحوثكصف 

 النتائج العامة . أ
 تاريخ قصير عن المؤسسة الفّتاح .1

ـ 2010اكتوبر  20معهد الفتاح ىو مؤسسة التربية اإلسالمية كاقف فى التاريخ 
ق بقرية بارابت سيباكات, سارع تيرميناؿ تيربادك, بمنطقة باب السالـ  1431\

, إنّو دالدكتورندكسشاربسيليافلسيا الذيأنشأزعيمالدينيةكىوبآتشيو الجنوب الشرقي.
متخّرج من طالب الجامعة اإلسالمية الحكومّية سومطرة الّشمالية, ميداف فى سنة 

 ـ.1992
 برقم الخطاب: كزيرحقوقاإلنسانفيجمهوريةإندكنيسياك كافق بنشأتو 

C/1600.HT.0301/Th2002/13/10.  ك معهد الفتاح ىو مؤسسة الجديدة من نشأتو ك
شخصا, ك  65موعدد الطلبة بقدر 2015ـ إلى 2010يلة منذ سنة فيو طلبة قل

ـ اآلف, كاف 2017أكثرىم من الفقراء ك يحصلوف التعليم مجانا. ك لكن فى السنة 
 شخصا. 109معهد قادرا إلستقباؿ الطلبة بقدر 

 نشأ ىذا المعهد بأىداؼ كما يلي:  
 ك لحولها. اتبارابتسيباكلتطبيق قيم الدعوة اإلسالمية خاصة بقرية ا. 
لتشكيل أجياؿ اإلسالـ المؤمنين ك المتّقين ك المتخّلقين بخلق الكريمة, ك أيضا ب. 

ليس فقط ذكية ك ماىرة فى معرفة ك تطبيق علـو الدينية, ك لكن ذكية ك ماىرة فى 
 علـو التجارة ك اإلتصالية ك اإلستعالـ ك علـو العاّمة, ك غير ذالك.معرفةكتطبيق

 مل للمعلمين ك الموظّفين المحتاجين.لخلق فرص الع ج.
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 أحواؿ معهد الفتاح .2
المعهد مؤسسة التي مساكمة بتربيات الثنوية ك العالية, ك التي فيهاست مباف لغرفة 
التعّلم الذم ينقسم إلى ثالثة فصل للثنوية ك ثالثة فصل للعالية, ك فيها ست مباف 

ب, ك ثالث مباف للمسكن الطلبة, الذم ينقسم إلى ثالث مباف لمسكن طال
لمسكن طالبات. ك لكّل مساكن حّمامين اإلثنين ك مسجد كاحد ك صالة األكل  

 الواحدة ك نظاـ التعليم فى ىذا المعهد ىما الثنوية ك العالية.
 أحواؿ المدرسين ك التالميذ .3

لمعهد تسعة ك ثالثين مدّرسا ك شاركوف منهم الموّظفين فى المعهد, ك فى حديث 
معهد تسع مئة طلبة التي ستعرض بيانها من عددىم منذ السنة اآلف إستقبل ال

ـ. ك سيعرض كّل من أعمالهم اليومية ك الشهرية ك السنوية 21017ـ إلى 2010
اآلت ك موجودات فى المعهد ك مع ذالك سيعرض أكقات تعّلمهم لدرس عربية ك 

 لي:جميع الوسيلة ك التسهيل فى المعهد, ك أعراض البيانات بالجدكؿ كما ي
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 الجدكؿ األّكؿ
 2017حالة الموّظفين فى معهد الفتاح بسنة الدراسية 

 الرقم أسماء الموّظفين المعهد المصاحفة

PimpinanYayasanpondokp

esantren Al-Fattah 

Drs. SaribunSelian 2 

Wakilpimpinanyayasan/ 

kepalasekolahMTsS Al-

Fattah 

Ahmad Sukri, S.PdI 3 

WakilkepalasekolahMTsS 

Al-Fattah 

Lelawati,S.PdI 4 

Sekertaris/operator MTsS 

Al-Fattah 

Rabusin,S.Kom 5 

BendaharaMTsS Al-Fattah SaripahAini,S.PdI 6 

BidangKurikulumMTsS 

Al-Fattah 

NurFauziah,S.Pd 7 

Humas Jamidunselian 8 

Kepalasekolah MAS Al-

Fattah 

NurFauziah,S.Pd 9 

WakilkepalaSekolah MAS 

Al-Fattah 

Khalidah,S.Pd : 

Sekertaris/operator MAS 

Al-Fattah 

Rabusin,S.Kom 21 

BendaharaSekolahMASAl-

Fattah 

Safinah Yusuf, SE 11 

BidangKurikulum MAS  

A-Fattah 

Nasir,S.H.I 23 

Humas JamidunSelian 24 

PengasuhanPutera JasmanSinaga, S.PdI 14 

PengasuhanPuteri Selawati, S.Keb 26 
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 الجدكاللثاني
 ـ2017 حالةالمعّلمينفىمعهدالفتاحالسنةالدراسية

الر  أسماء المعّلمين المصاحفة
 قم

Guru  Zulkarnain, A.Ma. Pd 2 

Guru  Lona Diana, S.PdI 2 

Guru  NilaMayasari, S.Pd 3 

Guru  HasimiSambo,Lc 5 

Guru  Edisuman, S.Pd 6 

Guru MaulanaSaidi, S.PdI 7 

Guru  LeniMarlina, S.Pd 8 

Guru RianHidayat.Lc 9 

Guru M.FaridAzwar,S.PdI : 

Guru  Muhammad AzwarHusni,Lc 21 

Guru  Abdul Aziz, S.Hum 11 

Guru UstadzSahifulAnwar,Lc.MA 23 

Guru UstadzZakaria pagan, Lc.MA 24 

Guru UstasdzHarun 25 

Guru DesiRahayuMawarni, S.Keb 26 

Guru Fitri Alisa, S.PdI 27 

Guru Sariana,S.PdI 28 

Guru WiwikWinarti,S.PdI 29 

Guru Sukardi, S.Ag 2: 

Guru Mawardi,S.PdI 31 

Guru Fuji lestari 21 

Guru Nilamaya sari 33 

Guru DesiAndini,S.PdI 34 
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 دكؿ الثالثالج
 ـ2017ـ/2010حالة الطلبة المعهد الفتاح السنة الدراسية 

 رقم سنة دراسية عدد الطلبة

ـ2011-ـ2010 61  2 

ـ2012-ـ2011 76  3 

ـ2013-ـ2012 86  4 

ـ2014-ـ2013 91  5 

ـ2015-ـ2014 91  6 

ـ2016-ـ2015 96  7 

ـ2017-ـ2016 :21  8 
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 لرابعالجدكال

 اجدكؿ الطلبة يوميّ 

 الوقت األنشطة
 04:00 اإلستيقاظ

 05:27 صالة الصبح بالجماعة
 05:35-05:45 تعليم المفردات

 07:30-05:56 اإلغتساؿ
 08:00-07:30 الفطور

 12:55-08:00 دخوؿ الفصل
 13:22 صالة الظهر بالجماعة

 13:33 الغداء
 16:12-14:30 تعّلم الكتاب 
 16:12 صالة العصر
 16:30-16:13 تنظيف العاـ

 17:30-16:35 الرياضة
 18:00-16:35 اإلغتساؿ

 18:28 صالة المغرب بالجماعة
 18:42-18:32 تعّلم التالكة القرآف

 18:42 العشاء
 19:16 صالة العساء
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 20:30-19:24 التعّلم ليال
 23:00 اإلستراحة / النـو

 

 لخامسالجدكال

 جدكؿ الطلبة أسبوعيا

 اليـو الوقت األنشطة
ركض، كالجمباز، ال

ككرة القدـ كفنوف 
 الدفاع عن النفس

 األحد 05:30

المحادثة العربية / 
 اإلنجليزية

 اإلسنين/ السلساء 05:35

ممارسة خطاب 
 ثالث لغات

 السلساء, الخامس ك األحد 19:24
 

ممارسة رعاية 
 الموتى/ فرض كفاية

 الجمعة 10:24

 السبت 14:30 ممارسة الكشفية
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 جدكؿ السادس

 جدكؿ الطلبة سنة

 رقم األنشطة

 1 خطبة العرش للطلبة الجددة

 2 حياء ميالد النبي محمد صلّى اهلل عليو ك سّلمإلإحتفاال

 3 حياء سيرة اإلسراء ك المعراجإحتفاال إل

 4 مسابقة الخطاب لثالث لغات

رعاية الموتىلمسابقة   5 

 6 إحتفاال بيـو اإلستقالؿ لجمهورية اإلندكنيسيا

 7 تفاال بيـو الميالد المعهدإح
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 جدكؿ السابع

 ـ2017-ـ2016جدكؿ التعليم للمبتدئين فى معهد الفتاح السنة الدراسية 

 رقم مادة الوقت

16:12-14:30اإلسنين   1 علم النحو 

16:12-14:30السلساء   2 العلم الصرؼ 

16:12-14:30األربعاء  1.2.3دركس اللغة العربية    3 

16:12-14:30الخامس   4 المحادثة 

16:12-14:30الجمعة   5 حفظ المفردات ك تمرين استخدامو 
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 جدكؿ الثامن

 ـ2017-ـ2016 الدراسية السنة احالفتّ  معهد فىللمتقدمين  التعليم جدكؿ

 رقم المادة الوقت

16:30-14:30اإلسنين  جركميةعلم النحو األ   1 

16:12-14:30السلساء   2 علم الصرؼ 

16:12-14:30بعاء األر   3 اإلنشاء 

16:12-14:30الخامس   4 اإلستماع 

16:12-14:30الجمعة   5 تمرين المحادثة الخاصة 
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 الوسيلة ك التسهيل فى المعهد .4
 الوسيلة ك التسهيل فى معهد الفّتاح

 جدكؿ التاسع
 الوسائل ك الخزائن

 رقم الوسائلوالخزائن عدد

 1 مبنى المسكن 4

 2 الفصل 6

 3 غرفة المعّلمين 2

 4 غرفة إلستقباؿ الضيافة 1

 5 المسجد 4

 6 ميداف كرة اليد 1

 7 ميداف كرة القدـ 1

 8 ف المالبسمجفّ  10

 9 صالة األكل 1

 10 حّماـ ك المرحاض 4
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 النتائج الخاصة  . ب
الوصف المناسبة بهذا البحث على سبيل المحارة ك المراقبة المباشرة فى 

 على ثالثة أجزاء : الميداف فتتكوف
 طريقة تعليم لتطبيق اللغة العربية فى معهد الفتاح للمبتدئين .1

فى كثير من تعليم اللغة العربية من المعهد أف يالـز على طلبتو لينطق العربية فى  
كّل يومهم. ك كذالك بهذا المعهد الفتاح, أّف طلبتهم يرّب بتربية إسالمية ك ىم 

يالـز عليهم بأف ينطقوا العربية ألجل سهولتهم  ينطقوف بأدب كبير ك مجاملة ك
 لفهم علـو الدينية.

ما أكبر أمل المعّلمين على مهارة طلبتهم للّلغة العربية إّما إستماعيا ك كالما ك  
كتابة ك قراءة. ك لذالك, التقرير على الطريقة ىي ضركرية لكّل المعّلمين لمساعدة 

, مع محرؾ تحفيزم قومربية فى يوميتهم ك طلبتهم فى التعّلم ك التطبيق اللغة الع
 .كالدعممنالمعلمينوالمدربيناآلخرين

لكّل طرؽ التعليم لديها نقاط النقصاف ك 
 سوفتؤثر. ك كاحدة من طريقة مختار التيتقومبتحسينطريقةكاحدةبطريقةمتبادلةالمزايا

عّلم ك ىي لمساعدتهم فى الت فائدةمنالطريقةالموجودةنتائج التعليم. ك لذالك, أنّ 
 .  الحاجةللمعلمينفيالتدريسإلتماـ اإلحتياجات للطلبة فى التعّلم ك ليست إلتماـ 

كلذالك, ىيا بنا نرل, فى تعليم اللغة األجنبية, لديها أربع طرؽ مناسبة 
المستخدمة كما يلي:  طريقة القواعد ك الترجمة ك طريقة المباشرة ك طريقة السفهية 

 مرحلة السابقة.ك طريقة الجمع , كما ذكر فى 
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ك أّما الطريقة المستخدمة بمعهد الفتاح ىي طريقة المباشرة ك طريقة القواعد 
 كالترجمة.

 طريقة المباشرة 
ك للتطبيق اللغة العربية بمعهد  مالتميزفياستخدامالطرقالمباشرةللتعلّ 

 الفّتاح ىي: 
مهارة الكتابة  لمهارة الكالـ بدال من لطريقةالمباشرةىيالطريقةالتيتعطياألكلويةا .أ 

 ك القراءة ك الترجمة, على ألساس أّف اللغة ىي الكالـ بشكل أساسي.
بوجود طريقة المباشرة أثناء التعّلم, فال يسمح لهم استخداـ اللغة سول   .ب 

 العربية, إّما لغة األـ ك إّما لغة القومية.
ال تهتّم بالقواعد, ألّف إذا اىتّم بالقواعد التي ىذه الطريقة  .ج 

 .كسوفتجعاللطالبالعصبيةفياللغةقدرةكأنشطةالطلبةللتكّلمالعربيةسوفيبطئ
 

 طريقةالقواعدكالترجمة
القواعد ك الترجمة للتعّلم ك للتطبيق اللغة  التميزفياستخدامالطرؽ

 العربية بمهد الفّتاح ىي:
هم فى تعليم ك تطبيق ىذىالطريقةغيرمناسبةبطريقةالمباشرةالمتساكيفىاستخدام .أ 

عهد الفّتاح, ك لكّن ىذه الطريقة اللغة العربية بم
 .كمألكجهالقصورفيالطريقةالمباشرةت

التعليم بهذه الطريقة تساعد الطلبة على إصالح اللغة المخطئة إلى اللغة  .ب 
 الصحيحة عندما يتكّلموف, ك لكّن ىذه الطريقة غير مناسبة بطلبة المبتدئن.  

األـ ألجل سهولتهم فى ىذه الطريقة تسمح للطلبة المبتدئين إستخداـ اللغة  .ج 
لفهم سرح المعّلم حتي يفهموا ما من كلمة الصحيحة التي سيستخدموف فى 

 التكّلم بنشاط
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 تقنيات التعليم لتطبيق اللغة العربية فى معهد الفتاح للمبتدئين .2
 تقنيات التعليم المستخدمة لتطبيق اللغة العربية بمعهد الفّتاح كما يلي:

 اإلشتراكية ك التعّرؼ  .أ 
المباشرة إستطاعوا الطلبة على التعبير  كاستناداإلىالطريقةلتقنيات بهذه ا

النطق حسب ما مطلوب المعّلم أثناء التعّلم, بإستخداـ لغتهم بدكف الحياء 
 .علىاالتصااللمباشركايمكنأنتعتادك الخوؼ عن الخطاء, حتي 

 أسلوبنمطالجملة .ب 
مة ليدّرب الطالقة ىذه التقنيات يستخدـ بالطريقة المباشرة ك القواعد الترج

 الشفهية الطلبة فى نطق الجملة المخصوصة. الذم يفعلوف بو المبتدئين.
 المحادثة .ج 

ىذه التقنيات تستخدـ فى ىذا المعهد. ك ىذه مفيدة للتدريبة الطلبة للتكّلم 
 مباشرا. دكف اإلىتتاـ نحو القواعد اللغة, ك طبعا بكّل المالحظة المعلمين.

 
 احمعهدالفتّ لبة المبتدئين فى تطبيق اللغة العربية بمشكلة التي كاجهوا الط .3

 ك أّما المشكلة التي كاجهوا خاصة للمبتدئين فى تطبيق اللغة ك ىي كما يلي:
كانت الطلبة ليست متحّمسة ك ال كاثقة ك مستقّلة فى استخداـ اللغة  .أ 

العربية, بالسبب كثير من المعلمين نفسهم أف يكّلموف طلبتهم باللغة 
 .القومّية

عدـ كجود كسائل اإلعالـ التعّلم التي يقّدمها المعّلم, حتى الكتب المواد   .ب 
 محادثة تفتقر أيضا.
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ك اإلفتقار إلى الحافز من المعّلمين أنفسهم للطلبة كي يتكّلموا العربية  .ج 
 نشاطا بال خوؼ من الخطاء الّلفظ.

 قّلة حفظ المفردات. .د 
 نها كفقا للقواعد.يصعب على الطلبة صياغة الجمل التي يتم الكشف ع .ق 
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 الباب الخامس

 اإلختتاـ

إختتم الباحث كتابة البحث ألجل نهاية المفحصة, ك لتكمل ىذه الرسلة سيعرض 
 الباحث بعض المعلومات المهّمة كما يلي:

 الخالصة .أ 

 الطريقات المستخدمات لتعليم ك لتطبيق اللغة العربية بمعهد الفّتاح ىي: 

 ةطريقة المباشر  .1
 طريقة القواعد ك الترجمة .2

 التقنيات المستخدمات لتعليم ك لتطبيق اللغة العربية بمعهد الفّتاح ىي :

 تمرين اإلشتراكية ك التعّرؼ .1
 أسلوبنمطالجملة .2
 المحادثة .3

 مشكلة التي كاجهوا الطلبة المبتدئين فى تطبيق اللغة العربية  بمعهد الفّتاح ىي:

 تقّلة أك رغبةاإلفتقار الحماسة ك الواثقة ك المس .1
 عدـ كسائل التعّلم  .2
 اإلفتقار فى حفظ المفردات  .3
 عدـ الحافز ك الموافقة المعّلمين .4
 الصعوبة فى تركيب الجمل عند التكّلم .5
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 اإلقتراحات .ب 

 اإلنتقادات عن الطريقة ك التقنيات التعّلم ك التطبيق اللغة العربية بمعهد الفّتاح .1
ف يهتّم كثيرا ترقية اللغة ك عن الرجاء إلى زعيم المؤسسة معهد الفّتاح بأ .أ 

تطبيقها, خاصة للعربية بمعهد. ك يهتّم بسعي أف يرتقي تجديد الطريقات 
 ك التقنيات للتعّلم ك التطبيق اللغة العربية نحو المعّلمين ك الطلبة.

الرجاءلسائر المعّلمين بأف يكونوا إبداعية ك مبتكرة كثيرة فى إستخداـ   .ب 
ق اللغة العربية مع تطبيق الوسائل المناسبة, الطريقة ك التقنيات لتطبي

 ألجل سهولة الطلبة فى التعّلم ك التطبيق اللغة.
الرجاء لسائر المعّلمين بأف يعطي دفاعا كثيرا ك أسوة الحسنة نحو الطلبة  .ج 

لعدـ تكّلم اللغة اإلقليمية على داـ التعليم, كي يكونوا الطلبة كاثقة ك 
 بحماسة كبيرة.  مستقّلة ك راغبةفى تطبيق اللغة

يرجى لسائر الطلبة بأف يرغبوا اللغة العالمية خاصة للعربية, ك حماسة  .د 
بحفظ ك استخداـ المفردات ك األساليب اللغوم فى التكّلم, حتى بلغ 

 حسب ما المطلوب.
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 المصادرك المراجع .ج 
27/28سورة الزمار األية القرآف الكريمة   

القاىرة: دار الكاتب  ،ربية لغير العربمشكلة تعليم اللغة الععلى.  ،الحديد
.العربى للطباعة ك النشر  

.القاىرة: دارغريب، .العربية ك علم اللغة الحديثمحمد داكد ،داكد  
ميداف: ، تطوير مناىج االلغةالعربية كطرؽ تدريسها.ـ 2010ذكالهادم.

IAIN PRESS . 
الرياض. .تصميم التدريس .ق1424.عبد الحافظ محمد، سالـ  

القاىرة: دار  ،التوجيو فى تدريس اللغة العربيةمحمود على.  ،فالسما
 .المعارؼ

الرياض:  ،اللغة.. تدريسا ك اكتسابا .ـ 1988محمود أحمد. ،السيد
. الطبعة األكلى  

تعليم العربية الناطقين بها مناىجو ك .ـ 1989رشدم أحمد.، طعيمة
 .الرياط ،أساليبو

تعليم اللغة اتصاليا بين .ـ 2006محمود كامل الناقة. .طعيمة،رشدم احمد
 .ايسيسكو، المناىج ك االستراتيجيات

.مكتبة لبناف ،تعلم اللغات الحية ك تعليمهاصالح عبد المجيد. ، العربي  
.مكتبة مصر، أصوؿ التربية ك علم النفسمحمد الهادل.  ،عفيفى  

.مكتبة مصر:فجاؾ ,،سيكولوخية التعلممصطفى. ، فهمى  
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أساسيات تعليم اللغة  العربية ك مود كامل الناقة. فتمى على ، مح، يونس
 .القاىرة: دار للنقافة ،التربية الدينية

محمود فهمي ىجاجي, علم اللغة العربية, )الكويت: ككالة المطبوعة, 
 .9ـ(, ص. 1973

محمد علي الخولي أساليب تدريس اللغة العربية, )الرياض : المملكة 
.20-19,ص.2ـ(, طبعة.1986العربية السعودية,   

( 1992لوكيس مألوؼ, المنجد فى اللغة العالم ) بيركت : دار المشرؽ, 
 33.طبعة األكلى, ص

محمود فهمي ىجاجي, علم اللغة العربية, )الكويت: ككالة المطبوعة, 
  .9ـ(, ص. 1973

تطوير مناىج اللغة العربية ك طرؽ تدريسها ذك الهادم بن الحاج أكداف, 
95( ص 2010)ميداف   

  ( 1992كيس مألوؼ, المنجد فى اللغة العالم ) بيركت : دار المشرؽ, لو 
 33طبعة األكلى, صفحة 

فهمي ىجاجي, علم اللغة العربية,)الكويت: ككالة  محمود
 .9ـ(, ص. 1973المطبوعة,

محمد علي الخولي أساليب تدريس اللغة العربية, )الرياض : المملكة 
20-19,ص.2ـ(, طبعة.1986العربية السعودية,   

رشدم أحمد طعيمة , المهارات اللغوية ؛ مستوياتها تدريسها, صعوبتها , 
 .6-5المرجع السابق, ص: 
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, دليل المعلم للكتاب األساسي فى تعليم اللغة العربية لغير فتحي على يونس
  .9, ص:1983ادلنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم, تونس , الناطقين بها, 

.50-49ة, المرجع السابق, ص: رشدم أحمد طعيم  

رشدم أحمد طعيمة, دليل عمل فى إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم 
 .173-169ـ, ص: 1985اللغة العربية, معهد اللغة العربية, جامعة أـ القرل, 

، ”دراسة في طرائق تعليم اللغات األجنبية“انظر محمود إسماعيل صيني، 
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 الكمات الصوبة  معجم .د 
 رقم كلمات الصعبة المعنى

Daftarisi  1 المحتويات 

Latarbelakangmasalah  2 خلفية البحث 

Kegiatanpembelajaran  3 األنشطة التعليمية 

Alatkomunikasi  4 أداة اإلتصاؿ 

Pendekatan 5 تقريب 

Efektif 6 مؤثر 

Menentukan 7 تحديد 

Latihan 8 تدريب 

Teori  9 النظرية 

Metode  10 الطريقة 

Peraturan  11 النظاـ 

Kegiatanilmiah 12 األنشطة العلمية 

Upaya 13 محاكلة 

Efektifitas 14 الفعالة 
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Kemampuan  15 القدرة 

Merangsang 16 تحفيز 

Ketentuan 17 توفير 

Desain 18 تصويم 

Perencanaan 19 التخطيط 

Diimplemtasikan 20 تنفذ 

Metode 21 المنهج 

Investasi 22 استثمار 

BahasaAsing 23 اللغات األجنبية 

Pengucapan 34 النطق 

Manfaat  35 اإلستفادة 

Suara 26 األصوات 

Focus  27 التركيز 

Kelebihan 28 مزايا 

Kekurangan 29 العيوب 

Masalah 30 المشكلة 
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Jenis 32 نوع 
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 سيرة الذاتية للباحث .ق 
 سيرة الذاتية  . ت

عارؼ موالنا عرفا:    اإلسم  
32.13.3.025:  رقم القيد  
 : علم التربية كالتعليم    الكلية 
شعبة تدريس اللغة العربية :    الشعبة   
ميداف:  المكاف الميالدم  
  1995 سبتمبر28: التاريخ الميالدم
آتشيو الجنوب الشرقي , كوتجاني:   العنواف   
سيلييافسارب :   الوالد   
سفينة يوسف :   الوالدة  

 المؤىالت الدراسية  . ث
   كوتجاني.المدرسة اإلبتدائية الحكومية 

ـ2006 – 2001الدراسية السنة  
 ميداف, سومطرة كلية المعّلمين اإلسالمية بركضة الحسنة.د  عهم

 الشمالية.
ـ2010 – 2006 الدراسية السنة   

 كوتجاني.مدرسة العالية اإلسالمية الحكومية, 
ـ 2013 -2010 الدراسية السنة  

 الجامعة اإلسالمية الحكومية سومطرة الشمالية بميداف. 
ـ 2017-2013 الدراسية السنة  
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 ةالوثائق الصور  .ك 
 الحوار بين الباحث ك زعيم المؤسسة المععد
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 الحوار بين المعّلم درس اللغة العربية

 
 
 الحوار بين المدرب ك المدربة اللغة العربية
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 حالة التعليم المفردات للطالبات المبتدئات بمعهد الفّتاح
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 حالة التعليم المفردات للطالب المبتدئين بمعهد الفّتاح
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 حالةالمحادثةالطلبة

 
 

 حالة مباف المعهد
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 دفتر السؤاؿ فى الحوارية  .ز 
 السؤاؿ برئيس المؤسسة المعهد .1

 متى إقامة المعهد الفّتاح؟ .أ 
 كيف تاريخ نشأة المعهد ؟  .ب 
 كم عدد المدرسين ك المدرسات فى ىذا المعهد ؟   .ج 
 كم عدد الطلبة كّلها فى ىذا المعهد ؟ .د 

 بمدرس ك مدرسة المادة العربية السؤاؿ   .2
 من أين تخرج المدرس ك المدرسة ؟ .أ 
 كيف طريقة تعليم ك تطبيق اللغة العربية فى ىذا المعهد ؟   .ب 
 كيف تقنيات  تعليم ك تطبيق اللغة العربية فى ىذا المعهد ؟ .ج 

 السؤاؿ بمدرب اللغة فى المعهد  .3
 ما مشكلة الطلبة فى تطبيق اللغة ؟ .أ 
 ى الطلبة للترقية اللغة ؟ما أنشطة التى قّدـ عل .ب 
 كيف تطوير اللغة الطلبة بين الحديث ك السابقة ؟   .ج 
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