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 الباب األّول
 مقدمةال

 الفصل األّول : خلفية البحث

مواطن من اإلندكنيسي. خباٌصة الكثَت اللغة العربية ىي اللغة الثانية اليت تدرس 

اللغة العربية ذلا كلمات مجيلة  ىيفي ًقطاع اللغة. امتياز اللغة العربية متحرٌك اإلندكنيسي

لذلك جعل اهلل سبحانو كتعاذل اللغة العربية يف   .كملىكميندىًىشة. اللغة العربية ىي لغة  

رة يوسف اخآية الثانية:"اًنَّآ كلماتو ، كما قاؿ اهلل سبحانو كتعاذل يف كتابو الكرًن يف سو 

 اىنٍػزىٍلنوي قػيٍرءننا عىرىبًيًّا لَّعىلَّكيٍم تػىٍعًقليٍوفى".

كال يفصل من طريقة. طريقة ىي طريقة  ، ال ييستثٌت من اللغة العربية يف تعليم اللغة

التعليم ، ألف الطريقة ىي عملية تحىٌتم الطريقة يف كل نشاط تكعامة. مدمج العمل اليت 

ال يستخدـ  التعليمعملية  يف عملية التعليم. ال هشيء صلفتكن أف سب ال يتال ةعنصر 

يف نظاـ  الطريقة. كبالتارل ، تالطريقة لتحقيق االسًتاتيجية اليت كضع طريقة التعليم.

 (Abd. Rauf, 8472) .جدا مهمنا التعليم

تعليم اللغة العربية يستطيع تصنيف إذل قسمُت ، علا  طريقةمن  دؼبناءن على اذل

الكبلسيكية ىي طريقة  الطريقةالتقليدية أك  الطريقةالتقليدية كغَت التقليدية.  الطريقة

 عد، مثل طريقة القوا ن األستاذ على منذ العقود ادلاضيم ةتعليمية هشائعة مستخدم
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لب مفاىيم جديدة يف عملية التعليم ، غَت التقليدية أهنا طريقة ذب طريقة أٌماكالًتمجة. 

 (Husaini Jamil, 8484)مثل سوغيستوبيديا كطريقة الصامتة كما إذل ذلك. 

،  التبلميذاستخداـ طريقة التعليم غلب أف يكوف مناسبنا كمتوافقنا مع هشخصية 

 تطبيقنتصر لتعليم. طريقة التعليم ادلناسبة ، كغلب أف يكوف قادرنا على ربقيق أىداؼ الت

ركضة الًتبية  يرمسية ، أحدىا ىرمسية. دلؤسسات غَت غَت  يف كل مؤسسات رمسية ك

يزاؿ قليبل من ركضة الًتبية القرننية اليت تدرس ادلادة اللغة  ال القرننية. كلكن كما عرفنا

العربية. تركز ركضة الًتبية القرننية على تدريس علم الدين ككيفية قراءة القرنف بشكل 

اللغة العربية مهم أيضنا لتدريس. لذلك ، فإف الباحثة مهتم أما  كجيد كصحيح ، 

الباحثة  ركضة الًتبية القرننية اليت ستبحث باختيار ركضة الًتبية القرننية كمكاف البحث.

ىي  مالوكو . ركضة الًتبية القرننية نور القرنفمالوكو ركضة الًتبية القرننية نور القرنف ىي

َت رمسية بتدريس القرنف كتقع يف حي كايكَتتا منطقة إحدل من مؤسسات تعليمية غ

 كايابو مدينة بورك زلافظة مالوكو. 

ركضة الًتبية القرننية نور  مع أستاذة ثةالباح فعلتاليت  ة األكذلادلقابلبناءن على 

ميذ باللغة العربية على تعليم اللغة العربية. تعٌرؼ التبل ت الباحثةكجد مالوكوالقرنف 

عامُت تقريبنا. مادة اللغة العربية اليت تدريس يف ركضة الًتبية القرننية نور القرنف  حواذل
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م اللغة العربية ، الطريقة يكاإلعراب كاحملادثة. يف تعل ىي علم النحو كعلم الصرؼ مالوكو

معهد البنات يف  درستعندما  تمع الطريقة اليت حصل ستاذة متسويااأل تستخدـاليت 

عرب  ّٔ:ُْالساعة  َُِِفرباير  ِمع األستاذة الفية يف )ادلقابلة . يةاإلسبلمية السلف

 اذلاتف(

السلفية ، ينصب الًتكيز بشكل أكرب على إتقاف قواعد اللغة العربية )ضلو  معهديف 

القراءة ، كإلتقاف الكتاب األصفر ، فإف ادلواد  ةمهار  تبلميذلارؼ( هبدؼ أف يكوف كص

ببلغة. الطريقة اليت تناسب ادلواد الرؼ ، ك الصعد ، كالنحو ، ك القوا ىالتعليمية هتيمن عل

بتدريس القواعد من خبلؿ  األستاذالقواعد كالًتمجة ، حيث يقـو  طريقة كاألىداؼ ىي

 ,Abu Maskur dan Puji Anto) ترمجة اجلمل العربية إذل اجلاكية أك اللغات احمللية األخرل.

يف ركضة اللغة العربية على تعليم  ةالباحث تاليت قام اتبناءن على ادلبلحظ. أما (8472

 .القواعد كالًتمجة اكتشاؼ تطبيق طريقة ىي الًتبية القرننية نور القرنف مالوكو

طريقة القواعد ىي كيفية لعرض ادلادة بطريقة حف  قواعد النحو اللغة العربية اليت 

كتب   ةترمج الدركس عن طريقة ةطريقة الًتمجة ىي تقدؽل أماتشمل علم النحو كالصرؼ. 

 القراءة بلغة أجنبية إذل لغة يومية. تنفيذ ىتاف الطريقتاف يف كقت كاحد لتحقيق مهارة

  (Muhammad Holimi, 8484) ميذ يف ترمجة اللغة العربية كإتقاف قواعد اللغة العربية.التبل
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ا إلستخداـ. باحلديث عن طريقة القواعد كالًتمجة ، ىاتاف الطريقتاف سهبل كغالبن 

ة غَت مؤثر  قوؿ العديد من البحوث أف ىذه الطريقة التقليدية حىتيكمع ذلك ، 

تعليم اللغة العربية ، يعٍت أف  طريقةتوجو م اللغة العربية. ىناؾ ربوؿ يف إلستخداـ يف تعلي

الطريقة ذبب جاىدة جلعل اللغة العربية ال تقتصر على النظرية ، بل تعيد اللغة العربية إذل 

كليس فهم  لقادرين على التحدث اللغة األصلية كلغة. حبيث ييطلب التبلميذ ةكظيف

 (Husaini Jamil, 8484)  اللغة.

 ميذ يفالتبل تكارأف ىذه الطريقة ذلا تأثَت يف قتل إبمن التعبَت  على الرغم كثَت

بسبب طبيعتها الرتيبة ككذلك ؽلكن أف تسبب إذلاء التبلميذ عن اللغة العربية ،  اللٌغوية

 .كلدكا من استخداـ ىذه الطريقة الكبلسيكية يُتالعربأىل ال ؽلكن إنكار أف  كمع ذلك

(Husaini Jamil, 8484) .  ال تزاؿ ىذه الطريقة موجودة حىت اخآف كبشكل عاـال حبيث 

عل ذب يتال مالوكو ركضة الًتبية القرننية نور القرنفة أستاذاألساتذ دبا يف ذلك  من زاؿي

 حسن باالتبلميذ تطبيق ىذه الطريقة الطريقة الرئيسية لتعليم اللغة العربية.كىذه الطريقة  

ا من ر اتكتكيفنا كإب يطلبحبيث التعليم فعاالن كؽلكن ربقيق أىداؼ التعليم. لذلك ، 

يفة ىذه الطريقة حىت تكوف قادرة على مساعدة التبلميذ يف إتقاف األستاذ لتعظيم كظ

 اللغة العربية نظرينا كعملينا.
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على تطبيق  عند فعلت الباحثة برنامج خدمة اجملتمع على ادلبلحظة األكذل بناء

الباحثة صلاح  ت، كجد مالوكوًتمجة يف ركضة الًتبية القرننية نور القرنف الد ك اعقو الطريقة 

ًتمجة حىت ىذه الطريقة زلبوبة كمستمتعة للغاية. يف الواقع ، الد ك اعقو الطريقة استخداـ 

 ,كما توجد يف ركضة الًتبية القرننية ةالتقليديمعهد ًتمجة أكثر هشيوعنا يف الد ك اعقو الطريقة 

. كمع ذلك ، يف اب إندكنيسيك يف الواقع ىذه الطريقة أيضنا أساس تفكَت السلف يف غر 

 كأيضا ؽ إندكنيسياك الباحثة أف تطبيق ىذه الطريقة يف هشر  تحاالت أخرل ، كجد

)ادلبلحظة األكذل يف ركضة الًتبية القرننية نور القرنف  للتطبيق يف ركضة الًتبية القرننية.

 ( ََِِثبلثة أهشهر من يوليو حىت سبتمرب  حواذل

تعليم أٌف  تاللغة العربية تبين ستاذةأل ةباحثال فعلتاليت األكذل  ةكبناء على ادلقابل

ا كشلتعنا ألف األستاذ مالوكو نور القرنف اللغة العربية يف ركضة الًتبية القرننية ال  ةأمرنا فريدن

د اعقو الف  القواعد على الرغم أف طريقة التعليم ادلستخدمة ىي طريقة حلطلب التبلميذ ت

، إعطاء أمثلة كثَتة ،  جرباتعرؼ التبلميذ فقط من خبلؿ التت ةًتمجة كلكن األستاذالك 

 التبلميذ يفهم حف  القرنف. لذلك من ضمنكتطبيق تعليم اللغة العربية يف دركس اليومية 

أحياننا عن مواقف  ستاذة تسأؿمعٌت الكلمة أك اجلملة عند قراءة القرنف. حىت األ قليبل
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 َُِِفرباير  ِمع األستاذة الفية يف )ادلقابلة  الكلمات يف القرنف أثناء دركس التجويد.

 عرب اذلاتف( ّٔ:ُْالساعة 

درس اللغة كجدت الباحثة أف  على ادلقابلة األكذل مع أستاذة اللغة العربية، بناء

مرة كاحدة يف األسبوع كما يف ادلدرسة  مالوكو نور القرنف العربية يف ركضة الًتبية القرننية

ًتمجة يف ركضة الد ك اعقو لاستخداـ طريقة كمع ذلك تعليم اللغة العربية بإ. بشكل عاـ

يعٍت االبتكارات ادلذكورة  هالدي ةاألستاذ ألف مالوكو ناجحا،نور القرنف  الًتبية القرننية

بالتحديد من خبلؿ التذكَت الدائم كربط مواد اللغة العربية جبميع الدركس الدينية. ألف 

الفهم القوم للغة ادلسلمُت يف احلقيقة ػلتاجوف إذل اللغة العربية لفهم دينهم. يتشكل 

فيز التبلميذ ػلك  ةكمبتكر ة مبدع ةب أستاذذبالعربية عندما تدريبهم يف كثَت من األحياف ك 

مع )ادلقابلة  حىت ال يشعر التبلميذ بالصعوبة كالًتدد يف التعليم أثناء تعليم اللغة العربية.

 عرب اذلاتف( ّٔ:ُْالساعة  َُِِفرباير  ِاألستاذة الفية يف 

 نور القرنفتبلميذ ركضة الًتبية القرننية  ادلفرداتك لذلك ، دكف حف  القواعد 

بتعليم  ػلبوا يف النهايةك التبلميذ  قليبل فقليبل يفهملدم فهم جيد للغة العربية.  مالوكو

الباحثة أف التبلميذ الذين  تالباحثة ، كجد تاللغة العربية. بناءن على البحث الذم قام

ة الثناكية من ضمن تبلميذ ادلدرسعمور الذم معادؿ مع  اللغة العربية كيف نادرنا ما يتعلم
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ف ىذه الطريقة ستقتل إبداع أعلى الرغم أف الكثَت يقولوف  للغة العربية.ايف فهم جيدا 

التبلميذ ألف التبلميذ يفهموا سول القواعد فقط ، لكن احلقيقة تبلميذ ركضة الًتبية 

ألف يف التحدث سنظل  ةدثاؽلكنهم أيضنا فهم القليل من احمل مالوكونور القرنف  القرننية

)ادلبلحظة األكذل يف ركضة الًتبية القرننية نور القرنف حواذل  قواعد اللغة.درس حباجة إذل 

 ( ََِِثبلثة أهشهر من يوليو حىت سبتمرب 

 ستخدـتالتعليم اليت  ةقيطر  عن ، تقدـ ىذه ادلقالة أدناهبناءن على خلفية ادلشكلة 

، ككيفية تطبيق  مالوكونور القرنف  يف تعليم اللغة العربية يف ركضة الًتبية القرننية ةاألستاذ

عنواف الالباحثة بإجراء حبث ب ت. كبناءن على نتائج ىذه ادلبلحظات ، اىتمالطريقةىذه 

رنف الق نور ركضة الًتبية القرننية ًتمجة يف تعليم اللغة العربية يفالد ك اعقو ال طريقةتطبيق "

استخداـ ىذا البحث كمرجع يف عملية تعليم اللغة العربية يف  مع األمل ؽلكن. "مالوكو

  .          شلاثلبيئة أك كضع 

 الفصل الثاني : تحديد البحث

 ، ينصب ربديد البحث على: أدناهبناءن على النتائج ادلذكورة 

  مالوكو تعليم اللغة العربية يف ركضة الًتبية القرننية نور القرنف .ُ

 مالوكو تطبيق طريقة القواعد كالًتمجة يف ركضة الًتبية القرننية نور القرنف .ِ



8 
 

ركضة الًتبية القرننية نور على فهم تبلميذ  د كالًتمجةعطريقة القوانتائج تطبيق  .ّ

 ادة اللغة العربية.دل مالوكوالقرنف 

 الفصل الثالث : مشكالت البحث

 :ىيالبحث  ، ؽلكن ادلشكبلت يف ىذا أدناهبناءن على اخللفية ادلذكورة 

 ؟ مالوكو كيف تعليم اللغة العربية يف ركضة الًتبية القرننية نور القرنف .ُ

 ؟ مالوكو كيف تطبيق طريقة القواعد كالًتمجة يف ركضة الًتبية القرننية نور القرنف .ِ

ًتبية القرننية ركضة العلى فهم تبلميذ  د كالًتمجةعطريقة القوانتائج تطبيق كيف  .ّ

 ؟ ادة اللغة العربيةدل مالوكونور القرنف 

 : أهداف البحث الفصل الرابع

 يف ىذا ستحققسابقنا ، فإف األىداؼ اليت  بينتكفقنا دلشكبلت البحث اليت 

 البحث ىي كما يلي:

 مالوكو دلعرفة كيفية تعليم اللغة العربية يف ركضة الًتبية القرننية نور القرنف .ُ

 دلعرفة كيفية تطبيق طريقة القواد كالًتمجة يف ركضة الًتبية القرننية نور القرنف .ِ

 مالوكو

ركضة الًتبية  على فهم تبلميذًتمجة الد ك اعقو التطبيق طريقة نتائج دلعرفة كيفية  .ّ

 اللغة العربية ادةدل مالوكو القرننية نور القرنف
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 الفصل الخامس : فوائد البحث

 الفوائد التالية: ىذا البحث أف تعطي من ادلتوقع نتائج 

 الفوائد النظرية .ُ

  عسى أف يقدـ ىذا البحث مساعلة حقيقية يف تعليم اللغة العربية أ.

من ادلؤمل أف يوفر ىذا البحث معلومات حوؿ طريقة القواعد كالًتمجة يف تعليم  ب.

 .اللغة العربية

 الفوائد العملية .ِ

  يستفيد الباحثوف من طريقة تعليم اللغة العربيةمن ىذا البحث يؤمل أف   أ.

 كمرجع  وفستخدميطيع أف ينتفع ادلمارسُت الًتبويُت ك تيس عسى ىذ البحث  ب.

 مالوكو عسى أف ربٌسن تعليم اللغة العربية يف ركضة الًتبية القرننية نور القرنف  ج.

 القواعد كالًتمجة يفة حوؿ طريقة قٌدـ ذبربة جديديستطيع أف ي عسى ىذ البحث  د.

تعليم اللغة العربية ، حبيث يستطيع أف ػلٌسن فهم التبلميذ لتعليم اللغة األجنبية ، 

 كخاصة اللغة العربية.
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  الفصل السادس : التعريف العملي

 ، يعٍت "تطبيق طريقة عنواف ىذه نتائج البحث لتجنب سوء التفسَت يف فهم معٌت

العربية يف ركضة الًتبية القرننية نور القرنف مالوكو" ، تشعر  القواعد كالًتمجة يف تعليم اللغة

 يف العنواف.  معٌت ادلصطلحات الواردة الباحثة باحلاجة إذل التأكيد على

د كالًتمجة ىي عالقوا ةطريقالتطبيق ىو نشاط دلمارسة الطريقة لتحقيق احلدؼ. 

لة ك تزاالف موجودة حىت م اللغة كانتا موجودتاف منذ فًتة طوييمزيج من طريقتُت لتعل

اليـو ، كتؤكد ىذه الطريقة على فهم قواعد اللغة مصحوبة بأنشطة لًتمجة القراءات 

م اللغة العربية ىو عملية نشاط تؤدم إذل تفاعل ي. تعلتبلميذيفهم الاليت األجنبية إذل لغة 

 العربية( )اللغة من خبلؿ مناقشة درس يف هشكل أداة اتصاؿ دكلية تبلميذكال ستاذبُت األ

د كالًتمجة عللمسلمُت. سيكوف تطبيق طريقة القوا خصوصا هبدؼ فهم العلـو اإلسبلمية

 كالبيئة. تبلميذم اللغة العربية ناجحنا إذا مت تعديلها كفقنا لظركؼ الييف تعل

 

 

 

 


