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 الباب الثانى
 الدراسة النظرية

 "مدارج الدروس العربية"وصف عن الكتاب  :الفصل األول
 مؤلف الكتاب .أ 

 السيرة .1
رج الدروس العربية، الشيخ الحاج محمد مؤلف آتاب مدا

 1927أبريل  15بصرى علوى المرتضى وولد فى 
اسم أبيه الشيخ علوى المرتضى واسم أمه . بسنجاسرى مالنج
القرآن الكريم منذ وتعلم الحاج محمد بصرى . السيدة ريواتى

الشيخ محيط وآان  يستمر الدراسة إلىثم . والدهعلى طفولته 
 سيدوآيريمن المدرسة اإلسالمية  القرآن الشيخ حافظ
 وتعلم. الكبير الشيخ عبد السالم أخيهتعلم إلى ثم  بباسوروان
وآلهم  ، الشيخ طيب، والشيخ داسقىياسين الشيخأيضا إلى 

بسنجاسرى وسبق له أن يتعلم القرآن إلى الشيخ عبد الراشد 
 .باليمبانج
 تعلم، قد 1949 - 1946 سنةبينما آان يعيش في سولو و

 متزوجاعندما آان و. سولوب السلفي المدرسة العالية والمعهدي ف
عبد  القرآن للشيخلتالوة قد استغرق وقته وعاش في جريسيك

من  التالوة نه يعمق أغنيةبأ قالقد وعالوة على ذلك، و .الكريم
مقرئ القرآن من خالل األشرطة لمصر، وخاصة الشيخ 

 .المنشوى الصديق
المعهد  وقبل دراسته في الشباب  آان الشيخ بصرى عند

سبق له أن يتعلم بالمعهد سيدوآيرى ولجى سولو ،  السلفي
باإلضافة إلى دراسة و. 1943-1940بين عامي بباسروان 

العلوم الدينية مع الكتب الكالسيكية نموذجية من المدارس 
درس . أيضا حرص على تعلم اللغة العربيةية قد اإلسالمية السلف

شيخ محمود األيوبي من العراق، والسيد عبد لى الإ مرة واحدة 
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والشيخ اسماعيل من  ،)آما في سولو( بن شهاب الهبشىالرحمن 
آما في (عبد اهللا بن نوح من بوغور واألستاذ باندا اتشيه، 
هو رئيس العام بالمعهد  عبد اهللا بن نوحواألستاذ ). يوجياآارتا

اذاعة  فى العربيةباللغة  التحرير بث البرنامج غزالي ورئيسال
يوجياآارتا عند انتهاء حالة الطوارئ ب  )RRI(جمهورية اندونيسيا 

 31.ال تزال عاصمة اندونيسيا
 سنجاسرى سنةعاد إلى  الخارجبعد فترة طويلة في و
 - 1958( مالنج PGAAفي ويستمر على التعليم أيضا . 1958
ويكون أستاذا بالجامعة اإلسالمية الحكومية مالنج ، )1960

باإلضافة إلى التعليم الرسمي في المعهد، و). 1961 -1960(
. لقرآن الكريم في أماآن مختلفةوتالوة اوقال انه يدرس األدب، 
المسمى بمعهد  أسس المعهد قد،1978حتى أخيرا، في عام 

 .الدراسات القرآنية سنجاسرى مالنج
 األستاذ بصرىباإلضافة إلى القفز في العالم من التعليم، 

من نشطاء المجتمع المدني بالمرونة والترآيز دائما  شخصهو 
قد شغل على أنه سجلت، لقد . على الدعوة االسالمية العالمية

-1955( سنة)GP. Ansor(األنصار  مقاليد قيادة حرآة الشباب
1958.( 

 له القولعلوي، يمكن الشيخ الحاج محمد بصرى 
. الوعظ وآاتب غزير االنتاج فصيح. آاملشخصية من عالم ال

آما آتب العديد من الكتب واالطروحات ملخص باللغتين 
 32.العربية واإلندونيسية

 لعمل واإلنجازتجربة ا .2

                                                            
 :يترجم من 31

M. Said Budairi, Biografi KHM Basori Alwi, (Jakarta: Yayasan Alwi Murtadho, 2007), 66-67. 
 :يترجم من  32

http://www.piqsingosari.com/profil-pengasuh.html 
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-PGAA 1958)(العليا  معلمي التربية الدينيةالمدرس فى .  )أ 
 .م 1960

المدرس فى الجامعة اإلسالمية الحكومية مالك إبراهيم .  )ب 
  .م 1962-1961مالنج 

 .م 1952المؤسس لجمعية القراء والحفاظ .  )ج 
 .م 1955األولى  وطنيةالمنظم لمسابقة تالوة القرآن ال.  )د 
 مدير معهد الدراسات القرآنية.  )ه 
 هيئة التحكيم  و المستشر لمسابقة تالوة القرآن الوطنية.  )و 
 فى المسجد أآونج سونن أمبيلاإلمام الكبرى .  )ز 
 أعضاء اللجنة توجيهة مجموعة الحج لمدينة مالنج.  )ح 

 الكتب المصنفة .3
 .4-1مدارج الدروس العربية .  )أ 
ترجمة متن الغاية (ت في الشريعة اإلسالمية أدلة اإلثبا.  )ب 

 ).والتقريب
 .الغرائب فى الرسم العثمانى.  )ج 
 .أحاديث فى فضائل القرآن وقرائه.  )د 
لدآتور السيد محمد بن ترجمة شريعة اهللا الخالدة تأليف  ا.  )ه 

 .علوى المالكي
 .ترجمة عقيدة العوام.  )و 
 .قاتمقدمة في اإلمام الحرمين الور.  )ز 
 .ترجمة النصائح الدينية والوصايا اإليمانية.  )ح 
 .الميقات الجوي لحج إندونيسيا.  )ط 
 .المناسك للحج.  )ي 
 .مبادئ توجيهية لإلمام وخاطب الجمعة.  )ك 
 .مجموعة من خطبة الجمعة.  )ل 
 .التضحيات، تعليمات موجزة عن قربان.  )م 
 .الترتيل واللحن.  )ن 
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 .صالة الجمعةالذآر بعد . )س 
 .في األغراض االزآاة واستخدامه.  )ع 
التراويح األساسية والنظام  .القانون والتلقين والتهليل.  )ف 

 33.األساسي
 

  أحوال الكتاب .ب 
ينقسم إلى أربعة " لعربيةمدارج الدروس ا"وهذا الكتاب أى 

 :األجزاء
 الجزء األول .1

للجزء األول لون هذا الكتاب أحمر ويتكون من أربعة 
ومباحث الجزء األول . و ثالثين درسا وأربع وثمنين صفحة

هي تعريفات المفردات من المؤنث والمذآر ثم استعمال 
وفى آخر الدرس يبحث عن األفعال . االستفهام والجواب

 . متكلم وللمخاطب وللغائب  فقطالماضية لل
 الجزء الثانى .2

للجزء الثانى لون هذا الكتاب أخضر ويتكون من ستة 
ومباحث الجزء الثانى هي . عشر درسا وأربع وثمنين صفحة

تعريفات فعل األمر، واستعمال ألف والالم مع ضمير متصل، 
ثم يبحث عن حرف الجر والمضاف أو المضاف إليه و أن 

آخر الدرس يبحث عن األفعال الماضية  وفى. مصدرية
سوى . للمخاطبة وللغائبة وتستمر بها األفعال الماضية للجمع

هذا الكتاب فهناك أيضا المواد اإلضافي من النماذج التصريفية 
 .اللغوية للفعل المضارع

 الجزء الثالث .3

                                                            
 :يترجم من 33

Basori Alwi, Pengantar Ilmu Ahlissunnah, (Malang: PIQ Production, 2010), 38. 
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لون هذا الكتاب أزرق ويتكون من أربعة  الثالثللجزء 
ومباحث الجزء الثالث هو . ن صفحةعشر درسا ومائة وثما

استعمال الصفة والموصوف ثم العدد والمعدود من األول إلى 
سوى هذا الكتاب فهناك . اآلالف وهذه متعلقة بالجمع أيضا

أيضا المواد اإلضافي من النماذج التصريفية اللغوية للفعل 
 .الماضى والترجمة من نحو الجرومية

 الجزء الرابع .4
ون هذا الكتاب بني ويتكون من سبعة ل الرابعللجزء 

ومباحث الجزء الرابع هي . عشر درسا ومائة وثالث صفحة
سوى . تطوير اللغة العربية مع تطبيق قوائد النحو والصرف

هذا الكتاب فهناك أيضا المواد اإلضافي من النماذج 
 .التصريفية اإلصطالحية و نحو الجرومية

رها الباحث فى وهناك أيضا األمور اآلخر التى لم يذآ
الكلمات السابقة، وهي أن لكل درس من الجزء األول إلى 

تمرين األسئلة : الرابع هناك مالحظة أو تدريبات مثل
 .واألجوبة، الترجمة إلى العربية أو عكسها وغيرها

 
 الكتاب الدراسيالنظريات عن  :الفصل الثانى 

 تعريف الكتاب الدراسي .أ 
غير الدورية والتي بطبيعة أوعية المعلومات  وه ابالكت 

محتوياتها وتنظيمها وضعت لُتقرأ من أولها آلخرها في تتابع 
منطقي ولكل منها عنوان محدد حتى ولو صدرت مجمعة تحت 

و الكتاب أيضا هو عبارة عن مجموعة من أوراق . سلسلة ما
ويمكن للكتاب أيضا أن . مطبوعة من الورق يغطى بين غالفين

هذا النص لديه . جموعة من النصوصيكون النص في أآبر م
وبهذه . بعض الميزات التي ال تنطبق على مجموعة آكل

الطريقة ربما هو مكتوب في آتاب من قبل مؤلف واحد، أو ان 
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وآثيرا ما آتب في . تتعامل مع عدة مؤلقين على موضوغ واحد
 34.هذا المعنى يمكن فهمها دون معرفة المجموعة بأآملها

صديق اإلنسان وهو  أن الكتاب هوأما التعريف اآلخر ف 
مصدر أساسي للمعلومات لذلك اهتمت الحكومة الرشيدة به، 
الصف حيث طباعة وتنسيق وتطوير واألشراف عليه من قبل 
األساتذة، ولقد لوحظ على بعض الطالب اإلهمال بهذه الكتب، 

االختبارات في  والرسم عليها وتمزيق أوراقها ورميها بعد
فيجب على الطالب االهتمام بالكتب "أسياب المدرسة وتشويهها،

 ".والمحافظة عليها لحفظ أموال الدولة واالستفادة منها
ومن جميع التعريف السابق عن الكتاب، فأراد الباحث  

عند الباحث أن الكتاب مصدر اإلعالم . تلخيص تعريف الكتاب
وج الفرد من ذاته للتواصل تعبير راق إلرادة خرويكون أيضا 

هكذا آان منذ بدء الحضارة وهكذا سيبقى رغم تقّلص . مع اآلخر
 .ثقافة القراءة

وفى عملية التدريس، إن الكتب من الوسائل الدراسية  
أن  35)1978:432(وعند رأي عبد العالم إبراهيم .البصرية

مكن أن تثير مشاعر ت األنهالوسائل الدراسية مهمة جدا، 
 والفرح هم من الحبنشاطوتجديد  تالميذالسرور والبهجة من ال

ثم يفكر التلميذ منبع الدراسة ليس . لطلب العلمقلوبهم  فى
إذا آان المدرس ال لذا   .المدرس فقط بل آثير من الوسائل

درس ،فيكون يقدم نفسه على أنه مالو ابتكاره وابتداعهظهر ي
 36.المدرس متخلف

                                                            
 وعة الحرةويكيبيديا، الموس  34
 :يترجم من  35

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandung: Rosdakarya, 2011), 225. 
 :يترجم من  36

Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: Alfabeta,2009), 
22. 
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وهذا صحيح بالنظر إلى تقديم طبيعتها، ألنها أقرب إلى  
وتكون . الدراسية ادوطريقة عرض المالمعلومات والتأآيد على 

. وسيلة واجبة يملكها آل واحد من التالمذة فى جميع انحاء العالم
 عاجلفي التدريس تكون أيضا أمر  استخدامهابسبب وذلك 

باإلضافة إلى المدرسين ال تزال وسيلة آافية وبسبب دورها 
 37.ميالتعل لتحديد نجاح

فبين الباحث  الكتاب الدراسيثم بعد عرض الباحث تعريف  
وهذا يتطلب أن يحتوي الكتاب ، آيفية إعداد الكتاب المدرسي

 :على األمور التالية  سيادرال
 سيادرالتنظيم الكتاب  .1

اختبار فـي نهايـة آل ،أنشطة بنائيـة وختـاميـة،مقـــدمــة 
لـى وحـدات سي إادرالتبـويب الكتــــاب ، وحدة دراسية

 .صفحة محتيوات دراسـية أو مـوضـوعات
 سـياـدرالمـادة الكتـاب  .2

مالءمة مستوى . شمول المادة للموضوع المطروح 
المادة لمستوى مرحلة النمو، دقة المعلـومــات وحدثتــها، 
تناسب مقدار مادة الكتاب مع عدد الحصص األسبوعية 
ن المقررة له، تناسب عدد صفحات آل موضوع م

موضوعات الكتاب مع أهمية ذلك الموضوع، انسجام المادة 
مع السياسة التربوية، وعدم تعارضها مع البعد العقائدي 
لألمة، واعتماد المادة على بعض النصوص األصلية 

 .المقتبسة من مصادرها
 أسلوب عرض مـادة الكتاب .3

بما يتناسب مع  سيادرالترتيب موضوعات الكتاب  
، حسن عرض المادة وترتيب أفكارها، راسيةمنطق المادة الد

                                                            
 .106، المرجع السابقأجب هرماون،   37
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، تكييف مادة الكتاب حـسب اهتمامات الطالب وحـاجاتهم
. تنظيم المـادة بصورة تظهـر الترابط بيـن مختـلف أجزائها

مناسـبة ، سـالمة األسـلوب من األخطاء اللغوية واإلمالئيـة
تزام لاإلو األسلوب للمحصول اللغوي لدى الطالب

   .أسـلوب البحـثالموضوعية في 
 فوائد الكتاب الدراسي .ب 

ان األساسية في التدريس فهو سي أحد األرآادرالكتاب اليعد  
مفهوم الشامل وال يمكن االستغناء عنه ألن التعليم بللمنهج  رآيز

الكتاب المدرسي في أيدي ضرورة توافر المثمر الفعال يقتضي 
المرجع )1:( سياردذآر بعض فوائد الكتاب الومن هنا . التالميذ

األساسي الذي يستقي منه التالميذ معلوماتهم وبصورة أآبر عن 
يتيح للتالميذ التدريب على )2(، غيره من المصادر والمراجع

، واختصار تقليل الجهد)3(، مهارة القراءة بالشكل المطلوب
تساعد في نقل المعرفة، )4(درس والتلميذ، الوقت من الم

تسهل )5(، وتثبيت عملية اإلدراك ،وتوضيح الجوانب المبهمة
تساعد على )6(، ، والتعلم على التلميذعملية التعليم على المدرس
، ية ألطول فترة ممكنة مع التالميذإبقاء الخبرة التعليمية ح

عامل من العوامل الهامة التي تجعل التالميذ أآثر شوقا )7(
 .وغيرها واستعدادا لتعلم تلك المواد

 
 ة الكتاب الدراسياألهداف وأهمي .ج 

لهذه األهداف أهمية آبيرة ويمكن أن نسرد العديد من النقاط 
حول أهمية األهداف فهي تزيد من مرونة المعلم وتساعد في 
تفريد التعليم وجعلة أآثر إنسانية وتحقق الكثير من النتائج 

 .التعليمية الهامة
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ومن خالل األهداف يمكن أعداد تقارير عن تحصيل التالميذ  
ومن هنا يمكن  .تقدمهم ومعرفة جوانب القوة وجوانب الضعفو

   :الباحث أهمية األهداف فيما تلى لخصأن ي

 .يوفر الدافعية للتعلم ويعززها .1
 .تساعد على تقويم العملية التعليمية .2
 .تشير إلى نوع النشاطات المطلوبة لتحقيق التعلم الناجح .3
 .طرق التدريستمثل معايير مناسبة الختيار أفضل  .4
 .التغلب على الحد من الفصول الدراسية .5
  38.تحفيز وتشجيع التالميذ على الدراسة جيدة .6
 

الكتاب الدراسي ذو أهمية حيوية ودور فاعل في العملية  
حجر "غنى عنه بل هو آما يقولون   التعليمية والتربوية ال

، وترجع )72ص: 1982األنروا " (الزاوية فى عملية التعلم
 :أهميته للتالية

 .وطرائق تدريسها, يفسر الخطوط العريضة للمادة الدراسية .1
 .يقدم المعلومات واألفكار والمفاهيم األساسية في مقرر معين .2
 لصفات االجتماعية المرغوبةيكسب التالميذ ا .3
ُيَمكِّْن المعلمين من معرفة وسائل اإلصالح التربوي عند  .4

وتطوير طرائق تدريسها , تغيير المناهج واإللمام بها
 .وتحسينها

والصور التوضيحية ذات , يحوي على الوسائل واألشكال .5
الفائدة في توضيح ما يقرأه التالميذ وعليه فهو أيسر الوسائل 

آاألفالم، : امًا وأخفها حمًال إذا قيس بغيره من الوسائلاستخد
 ...برامج التلفاز، أجهزة التعليم الحديثة

                                                            
 :يترجم من  38

Wina Sanjaya,  Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana,2010), 209-210. 
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الكتاب الدراسي معلم ينمي في التالميذ القيم، المهارات،  .6
األخالقيات، وجوانب اإلصالح المتعددة في صور مرتبة 

 .ومنظمة
 

 ب الدراسيالكتا أنواع .د 
مصادر التعلم انتشارًا ألسباب آثيرة يعتبر الكتاب من أآثر  

أهمها قدرته على ضم المعرفة بكل أبعادها الزمانية والمكانية 
بين دفتيه باإلضافة إلى رخص ثمنه وسهولة حمله وتداوله 

وترتبط هذه الكتب بالمقررات . مقارنة بمصادر التعلم األخرى
الدراسية وتشتمل على الحقائق األساسية والمعلومات العامة 

لدراسة والكتب الدراسية . والنظريات التي استقرت في مجالها
اللغة نوعان الكتاب الذى ألفه أهل اللغة من العربيين وغير 

 .العربيين
وبكثيرة الكتب المسخدمة فى دراسة اللغة العربية بإندونيسيا  

تدل على أن الدوافع فى دراسة اللغة العربية للمجتمعين 
أما الكتب اللغة العربية  39.المرتفعاإلندونيسين  على المقام 

 :المستخدمة فى المدارس والمعاهد حتى اآلن، فمنها
 الكتب التى ألفها أهل اللغة من اإلندونيسيين  .1
 :Hidakarya(دروس اللغة العربية، تأليف محمود يونس،.  )أ 

Jakarta.( 
 Bulan(ع اإلخوان،العربية بالنماذج، تأليف بارتوسنتونو م.  )ب 

Bintang: Jakarta.( 
العربية للطالب الجامعة، تأليف خاطب األمم مع .  )ج 

 ).Darul Ulum Press: Jakarta(اإلخوان،
 :Aneka Ilmu(درس اللغة العربية، تأليف زين نور سراج، )د 

Semarang.( 

                                                            
 .108نفس المرجع،   39
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 .CV(مدارج الدروس العربية، تأليف محمد بصرى علوى،. )ه 
Rahmatika: Malang.( 

 Buku Pelajaran Bahasa Arab MA, Karya Aziz Fakhrurrozi dkk,(Departemen . (و 
Agama: Jakarta). 

 :Pelajaran Bahasa Arab untuk MA, Karya H.D. Hidayat, (Toha Putra . (ز 
Semarang). 

 غير اإلندونيسيينمن الكتب التى  ألفها أهل اللغة  .2
، ىالعربية للناشئين، تأليف محمد إسماعيل الصين.  )أ 

 ).المملكة السعودية: الجامعة الرياض(
العربية بين يديك، تأليف عبد الرحمن بن .  )ب 

 :مؤسسات الوقف اإلسالمي(إبراهيم مع اإلخوان، 
 ).رياض

سلسلة العربية لغير الناطقين بها، تأليف عبد اهللا ابن .  )ج 
: مد ابن السعود اإلسالميةجامعة اإلمام مح(حامد، 
 ).رياض

 :Linguaphone, karya Fuad H. Majally, (Linguaphone Institute Limited. (د 
London) 

  .Tareq, karya Bahige Mulla Huech and Team, (Didaco. S.A: Spanyol) . (ه 

 
همة التالميذ فى دراسة اللغة النظريات عن  :ثالثالفصل ال
 العربية

 والدراسة التالميذ همة .أ 
 والدراسة  تعريف الهمة .1
 الهمة.  )أ 

يع قواه توجه القلب وقصده بجم: الهمة :قال الجرجاني 
ن قال ابو. "، لحصول الكمال أو لغيرهالروحانية إلى جانب الحق

، ولكن خصوها والهمة ِفعلة من الهم، وهو مبدأ اإلرادة:"القّيم
، وسمعت شيخ مة نهايتهاة فالهم مبدؤها، والهبنهاية اإلراد
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قيمة آل :" والعامة تقول :" م ابن تيمية رحمه اهللا يقول االسال
، " قيمة آل امرئ ما يطلب:" والخاصة تقول " ما يحسن  امرئ

 40.يريد أن قيمة المرء همته ومطلبه
ما يملك االنبعاث : الهمة :"وقال صاحب المنازل 

، والمراد " ود ْصرفا ، ال يتمالك صاحبها وال يلتفت عنها للمقص
أن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبا صادقا خالصا : 

محضا ، فتلك هي الهمة العالية التي ال يقدر صاحبها على 
المهلة وال يتمالك صبره لغلبة سلطانه عليه وشدة إلزامها إياه 

ما سوى أحكامها بطلب المقصود ، وأال يلتفت عنها إلى 
سريع وصوله وظفره بمطلوبه ، ما لم تعقه : وصاحب هذه الهمة

 41.العوائق وتقطعه العالئق
ومن التعرض عن تعريفات الهمة يستطيع الباحث أن 

. هي األعراض النفسية التي تظهر في شخصيخلص بأن الهمة 
 مع مشاعر السرور وخلق الترآيز بشكل خاص علىوذلك 
من  تنظرمن ظواهر نفسية  األفعال ولذلك لمعرفة.الهدف

فى الموقف، والسلوك، أو الدوافع التي يملكها شخص ما 
 .األعمال

 الدراسة.   )ب 
جدا، مما أدى إلى العديد من  ةواسعوللدراسة معنى آثيرة 

التعلم اآتساب )" 1981(فمثال، الخولى. التعريفات المتنوعة
سابق نتيجة لخبرة ما، ظاهرا  آان  سلوك جديد أو تقوية سلوك

هو  دراسةال) 1985(وبارلو) 1958(وقال سكينير. أو آامنا
الدراسة هو تغير ) 1956(ماآجاز. عملية تكيف سلوك تقدمية
 42.فى األداء بسبب الممارسة

                                                            
  2001:4، علو الهمة، محمد اسماعيل  40
 .4نفس المرجع،   41
 .30، المرجع السابقأجب هرماون،   42
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ومن ثم آانت الدراسة هى وقوع التغير مع الثبوت 
إذا  .سة التدريب أو الخبرة للتفاعل مع البيئةمماروتكسب من 

نستطيع القول بأن دراسة اللغة هى وقوع التغير اللغوية شخص 
أو الخبرة  اللغوية ممارسة التدريبما مع الثبوت وتكسب من 

 .اللغوية للتفاعل مع البيئة
 

 فى دراسة اللغة العربيةهمة التالميذ  بها العوامل التى تؤثر .2
 ل الداخليةالعوام.  )أ 

 العوامل الفسيولوجية .  )1
الصحة البدنية والنفسية لها تأثير آبير : العوامل الصحية
 . على القدرة على التعلم

هو الشيء الذي يسبب أقل جودة أو أقل من الكمال : العجز
 ذلك وغيرالعجز مثل العمى والصمم، والشلل، . على الجسم

 .التى تؤثر صعوب الدراسة
 البيولوجيةالعوامل .  )2

 تالميذعلى الالزم لتحقيق نتائج تعليمية جيدة، : اإلهتمام
االنتباه إلى المواد، وإذا آانت المسألة مادة أو موضوع أي 

 .منخفضة الدراسةفي  فهمتهم، تالميذاهتمام لل
أن تكون استجابة أو  فىاستعداد هو رغبة : اإلستعداد

يضا مع استعداد للرد التي تنشأ في أي شخص، ويرتبط أ
 .للدراسة االستعداد هوالنضج، و ألن النضج 

 ف مع األوضاع الجديدةيوالتكي مقابلةالقدرة على ال: الذآاء
 البيئةتتحقق في  سوف وهذه 43).1993،253:آابلين.ب.ج(
 .الدراسة بعد ةحقيقيال

 العوامل الخارجية )ب 
                                                            

 :يترجم من  43
Yudhi Munadi, Media Pembelajaran Sebuah Pendekatan Baru, (Jakarta: GP Press, 2008), 26. 
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 العوامل البيئية .1
. الظروف البيئية تؤثر أيضا على عملية ونتائج التعلم

وهذا يمكن أن يكون إما البيئة البيئة المادية أو الطبيعية، 
 .ويمكن أيضا أن تكون البيئة االجتماعية

 العوامل المفيدة .2
وفقا لنتائج دها العوامل التى وجو العوامل المفيدة

قد تكون هذه العوامل تتضمن المناهج و. الرجائية دراسةال
 44.درسينوالمرافق، والم واألدواتالدراسية، 

  

                                                            
 .32-31يودى منادى،المرجع السابق،   44



33 
 

 اللغة العربيةدراسة  .ب 
 أهمية دراسة اللغة العربية .1

بدأت دراسة اللغة العربية لغير العرب ألول مرة منذ 
في جامعة  السابع عشر، وهذه عندما علمت اللغة العربيةالقرن 

ومن ثم آانت دراسة اللغة .  )Cambridge( آامبريدج االنجليزية
بسبب الحاجة العربية لغير العرب مهمة جدا واليمكن تجنبها، 

مرتفعة سواء آان مسلما أو  الملحة للغة العربية للمجتمع الدولي
 .غيره

ن مؤسسات تعلم اللغة ويتضح هذا من قبل العديد م
اإلذاعة المصرية، فمثال مؤسسة . العربية في مختلف البلدان

الجامعة األميرآية في مصر، معهد الدراسات اإلسالمية في 
في  الخرطومفي لبنان، المرآز  الجامعة شمالإسبانيا مدريد، 

 في جاآرتا،) LIPIA( معهد العلوم اإلسالمية والعربيةالسودان، 
مؤسسة االمارات ل المملوآة اسة اللغة العربيةوالجامعات لدر

، منها فى سوربايا، ماآسر، في اندونيسيا المنتشرةالعربية 
 45.مالنج، بندونج، صولو والمعاهد األخرى بهذا البلد

وأسباب أهمية دراسة اللغة العربية لدوافع الدينية، ألن 
. ة فيصنعهم دراسة اللغة العربيةلغة آتاب المسلمين عربي

. وسيشعر العجم بالغريب عندما يزورون الجزيرة السعودية
وآثير من الكتب التى ألفها العلماع قبل هذا العصر حتى اآلن 

لغة  اللغة العربية  آانت بما في ذلك 46.مكتوبة باللغة العربية
مهم  إذا يتعلم بها. في العالم التواصل مع بعضهم بعضلدولية 

 47.وخاصة للمسلمين ألي شخص
 أهداف دراسة اللغة العربية .2

                                                            
 .99 المرجع السابق،أجب هرماون،   45
 .99، نفس المرجع  46
 :يترجم من  47

http://www.anneahira.com/pendidikan-bahasa-arab.htm 
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هو اآتساب ) األجنبية(اللغة  أهداف النظرية من دراسة
عمر ( إما سلبية أو نشطة) الخارجية(القدرة على استخدام لغة 

هو جعل اللغة العربية  درسمللو). 1982,33:أساس الدين
 48.تالميذيتقن بسهولة من قبل ال

 :أما األهداف العامة فهي
 . دراك وفهم تعاليم اإلسالملإل  )أ 
 .ةويلفهم المهارات العلمية واللغ  )ب 
 .من اإلسالمآأداة لدراسة وتعميق المعرفة   )ج 
 التالميذشكل من أشكال اللغة العربية الماهرة لتخريج   )د 

على استخدام اللغة العربية آوسيلة من وسائل  ينقادرال
  .االتصال الفعالة ألغراض مختلفة

أو واقعية، مثل القدرة  ةلمصلحة من هذه المهنة، عملي  )ه 
على التواصل لفظيا في اللغة العربية لتصبح 

يين والسياح والبعثات التجارية، أو لمواصلة الدبلوماس
 .دراساتهم في واحدة من منطقة الشرق األوسط، الخ

ثم األهداف األساسي الذى نهدف إليه من تعليم اللغة 
القومية فى المدارس الثانوية هو أن يستطيع التلميذ أن يعبر 
عن نفسه تعبيرا آامال صحيحا باللسان أو بالقلم، وأن يفهم 

أو مايسمع، وأن يشارك فى التفكير فيما حوله بقدر مايقرأ 
 49.ماتسمح سنه ومواهبه

 أقسام دراسة اللغة العربية .3
الغرض األساسي فى دراسة اللغة تنمية التالميذ على 

القدرة على  هذه مىوتس .قدرة استخدام اللغة باللسان أو بالقلم
وهي  ةاللغ بمهاراتة وياللغ يتعليمال عالماللغة في الاستخدام 

                                                            
 :يترجم من  48

http://adab.sunan-ampel.ac.id/?page_id=1078 
 .23، )1996دار الفكر،: دمشق(، طرق تدريس اللغة العربيةجودت الرآابي،   49
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ومن ثم فإن مهارة .االستماع، الكالم، القراءة، والكتابة
 ،)receptive skills(االستماع والقراءة من المهارات االستقبالية 

وبالنسبة إلى مهارة الكالم والكتابة فهما من المهارات 
 productive skills(.50(اإلنتاجية 

ومساعدته عن اآتساب عادتها الصحيحة واتجاهتها 
السليمة، والتدرج فى تنمية هذه المهارات على امداد صفوف 

بحيث يصل التلميذ فى نهايتهما إلى مستوى . هذه المرحلة
اللغوي يمكن استخدام اللغة استخداما ناجحا عن طريق 

الستماع الجيد، والنطق الصحيح، والقراءة الواعية، والكتابة ا
السالمة، األمر الذى يساعده على أن ينهض بالعمل الذى 
يختاره، وعلى أن يواصل الدراسة فى المرحلة التعليمية 

 51.التالية
: لغة العربية علة عدة فروع العلوم اللغوية منهاتتكون ال

النحو والصرف والبالغة والمطالعة والمفردات والنصوص 
والمنهج الشامل المتكامل غير أن يأخذ . األدبية وغيرها

التالميذ الفروع اللغوية السابقة بل تمكن لهم على المهارات 
 52.بةمهارة االستماع، الكالم، القراءة والكتا: اللغوية وهي

وسيبين الباحث هذه المهارات اللغوية األربعة ببيان 
 :المجمل آما يلى

 االستماع مهارة )أ 
االستماع شرط أساس للنمو اللغوي بصفة عامة، 

. الصطالحى لدى اإلنسانوبدونه التوجد اللغة بمعينها ا
آما أن له مهارة آثيرة، من األهمية والتعقيد بحيث اليمكن 

                                                            
 .129 المرجع السابق،أجب هرماون،   50
 .46، )1990دار الفكر العربي،: مصر(، اللغة العربية تدريس فنونعلى أحمد مذآور،   51
 :يترجم من 52

Imanuddin Sukamto, Tata Bahasa Arab Sistematis,(Yogyakarta: Norma Media, 2005), 23. 
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ترك تنميتها للصدفة، ألنها التنمو بطريقة تلقائية دون 
 53.تعليم والتدريب

لالستماع أهمية آبرى فى تعليم المعارف المختلفة 
. الشخصية والتزود بالثقافةوفى اآتساب اللغة، وتنمية 

آان االستماع مهارة تحتاج إلى تنمية ألنها متابعة  ثمومن 
التفاصيل باهتمام وألن اإلستماع من مهارات االستقبال 
فيستلزم له نشاطا إضافيا من أجل ادراك الحقائق وفهم 
المعاني واألفكار واالستجابة لها والتفاعل معها على خلفية 

 54.لمسبقةالمعارف والخبرات ا
 
 

 الكالم مهارة )ب 
تظهر أهمية تعليم الكالم فى اللغة األجنبية من أهمية 

فالكالم يعتبر جزءا أساسيا فى منهج . الكالم ذاته فى اللغة
يدان من تعليم اللغة األجنبية،ويعتبره القائمون على هذا الم

أهم أهداف تعلم لغة أجنبية، ذلك أنه يمثل فى الغالب 
 .الجزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة

الكالم هو النشاط اللغوي المهم فى الحياة اليومية 
وآان اإلنسان به يحاول أن يعبر عن آل ما خطر بباله، 
دون التعبير عن نفسه اليعرف اإلنسان ما فكره وما 

 .شعره
م عملية انفعالية اجتماعية، فهناك مصدر يعتبر الكال

لألفكار، واالتجاه الذى تأخذه، والموقف الذى تقال فيه، 
معنى هذا أن الكالم هو عملية تبدأ . والشخص الذى تقال له

                                                            
 .134، المرجع السابق، على أحمد مذآور  53
 .147)1995دار األندلس،: السعودية(، المهارات اللغويةمحمد صالح الشنطى،   54
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صوتية وتنتهى باتمام عملية اتصال مع متحدث من أبناء 
 55.اللغة فى موقف اجتماعي

 القراءة ةمهار   )ج 
هذه المهارة متعلقة باستيعاب لكل مايكتب وتراه عين 

ومعناه  أن القراءة هي تلك العملية المعرفية . اإلنسان
اإلدراآية التى يتم فيها استخدام العقل والتى تبدأ بخطوات 

 .عدة تترجم فى النهاية إلى هذ المصطلح العام
التعرف إلى أشكال الحروف  إذا آانت القراءة هي

ثم .منها وأصواتها والقدرة على تشكيل  آلمات    وجمل
 .المـادة المقروءة إدراك ذهني يؤدي إلى فهم بعده

عملية التواصل بين القارئ بالحقيقة، أن القراءة 
المؤلف، فمباشرة في  والمؤلف من خالل النص الذي آتبه

عالقة المعرفية بين اللغة الشفهية مع الوجود  الوقت ذلك
 56).7، 1994:تارجان(ة مكتوبالاللغة 

 مهارات الكتابة   )د 
أداء منظم ومحكم يعبر "عند عليان آانت الكتابة هي 

به اإلنسان عن أفكاره ومشاعره المحبوسة من نفسه، 
فى حكم الناس وتكون دليال على وجهة نظرية ، وسببا 

 57".عليه
ومن هذا التعريف نفهم أن الكتابة هي النتيجة 

حيث . وحصيلة العقل اإلنساني، بخالف اإلستماع والقراءة
 . إنها نافذة من نوافذ المعرفة وأداة من أدوات تثقيف العقل

إذا :"حيث قالوا. هذا المعنى يونس وآخرونويؤآد 
آانت القراءة إحدى نوافذ المعرفة وأداة من أهم أدوات 

                                                            
 .153، )1985جامعة أم القرى، :مكة(، يةتعليم اللغة العربمحمود آامل الناقة،  55

 .143 المرجع السابق،أجب هرماون،  56 
 .UIN-MALIKI Press،2010( ،64: مالنج(، تعليم اللغة العربيةأوريل بحر الدين،  57 
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. التثقيف التى يقف بها اإلنسان على نتائج الفكرى البشرى
فإن الكتابة تعتبر فى الواقع مفخرة العقل اإلنساني، بل إنها 

وقد ذآر علماع األنثروبولوجي  أن . أعظم ماأنتجه العقل
 58".نسان حين اخترع الكتابة بدأ تاريخها الحقيقياإل

فالكتابة أيضا تعتبر وسيلة من وسائل اإلتصال بين 
الفرد وغيره ممن تفصله عنهم المسافات الزمانية أو 

 .المكانية
 

 المشكالت فى دراسة اللغة العربية .4
مع  وتعلم لغة أجنبية ليس باألمر السهل أو الهين ، لكنه

البحث والدراسة أمكن الوصول إلى عدة طرق لتعليم اللغة في 
وقت قصير وبجهد معقول، ولقد وضعت هذه الطرق موضع 

 . التجربة، وآانت  النتائج في بعض األحيان مرضية للغاية
ة    دارس والبيئ وتختلف صعوبة تعلم اللغة األجنبية تبعا لسن ال

ة      التي يعيش فيها أثناء تعلمه للغة، وتختلف م اللغ أيضا صعوبة تعل
األجنبية حسب طبيعتها من حيث مشابهتها أو اختالفها في الصوت   
ثال      ي م ى العرب أو الكتابة للغة الدارس األصلية ، ومن ثم يسهل عل
ة        م اللغات األوربي ه تعل ة ، ويشق علي تعلم اللغة الفارسية أو األردي

رى يكون في   واالختالف أو التشابه بين لغة وأخ . أو اللغة الصينية
ا أو    ائدة فيه األصوات أو في طبيعة ترآيب اللغة أو في األنماط الس

 .في شكل الكتابة
كالت      ه مش ازال تقابل ة م ة العربي دريس اللغ ع أن ت ى الواق ف
ر     بعض اآلخ م وال المتعلم والمعل ايتعلق ب كالت م ن المش رة، فم آثي

نهج   ال   59.جاء من الم دآتور م  وق تاذ ال يم   : صطفى األس ألة التعل مس
اده     ه وفس ه أو تراجع مسألة أساسية في بناء المجتمع وتطوره وتقدم
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دة    , ودماره  اة جي دًا فالحي يئًا    , إن آان التعليم جي يم س ان التعل وإن آ
 60.فالمجتمع مهّدد بالمخاطر آلها ؛ الفساد والتخلف واالنهيار

ذين     أم ذ ال ان التالمي المتعلم، آ ق ب ى تتعل كالت الت ا المش
د أو الجامعات     دارس أو المعاه يلتحقون بأقسام اللغة العربية فى الم
در من      ة وبق راءة والترجم اإلندونيسية بأنهم طلبة ملمون بمبادئ الق
م المسموع  ى فه دودة ف دراتهم مح ا، ولكن ق ة ونحوه د العربي قواع

ة،      . ىوالتعبير الشفهى والكتاب ة اللغوي ثم الصعوبة الناتجة عن اللفي
وآان التلميذ يتحدث فى   . حيث إن إندونيسيا تتميز بالتعددية اللغوية

الغالب لغتين أو ثالث لغات، فضال عن لغة أجنبية أخرى قد تعلمها 
ا     ات جميع ذه اللغ ب ه م وتراآي الى نظ ة، وبالت ة الثانوي ى المرحل ف

 .لمه للغة العربيةتؤثر سلبا أو إيجابا على مسار تع
م هو    وأما المشكالت التى تتعلق بالمعلم، فمن المسلم أن المعل
ه يتوقف      ا، وعلي ذ له القلب النابض للعلمية التعليمية والموجه والمنف

ين         . نجاحها ز بخصوصياتها ب م تتمي إن قضية إعداد المعل ولهذى ف
ة ة التعليمي ة ا. المحاور األخرى للعملي ى إن المستحدثات التعليمي لت

د أن   رة تؤآ وات األخي ى الثن ة ف ات األجنبي يم اللغ ال تعل هدها مج ش
اح    ان لنج د صمام األم ا يع ه تربوي م وتأهيل داد الصحيح للمعل اإلع

ة  ة التعليمي ات     . العملي وث والدراس ن البح د م ف العدي د آش وق
 61.التطبيقية عن النقص الواضح فى المعلمين المؤهلين

يم       ان تعل ة آ ى البداي تخدمة، فف اهج المس كالت المن ا مش وأم
واد المنفصلىة    نهج الم اهج   . اللغة العربية يسير على م ومعظم المن

ا  وفى بعض   . المستخدمة تنقصها مهارة التعبير  شفهيا آان أم آتابي
ؤهلين فى    المعاهد بإندونيسيا فى الغ ذ الم الب، فتحت لتخريج التالمي

ذ          قراءة الكتب وشرحها فقط و فى األخرى فتحت لتخريج التالمي
 .المؤهلين فى المحادثة والخطابة
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