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الباب الثاني
اإلطار النظري

المراجع.أ
مفهوم املراجع.١

. مصطلح املراجع هو من إحدى املصطلحات املعروف يف عامل الرتبية
.كمصدر املعلومات متلك مكانة مهمة يف دفع عملية الرتبيةوهي

دف احلصول على املعلومات كاملعجم أو واملراجع هي كتاب يستخدم 
سورامهان كما نقله أندي فراسطاوا، املراجع هي وأما لدى . ٤دائرة املعارف

الكتاب املستخدم كثريا كاملصادر لدراسة علمية معينة، وحيتوي غالبا على دراسة 
يوسف، املراجع هي الكتاب الذي يؤلف بقصد . ولدى فاويت م. ٥علمية كاملة

واملعلومات فيه متصفة بصفات خاصة حىت . اإلجابة على األسئلة املخصصة
على إجابة املشكالت أو على األقل تدل على األجوبة املخصصة تستطيع

.٦املباشرة إىل القارئ
التعريفات السابقة ينتج أن املراجع هي الكتاب املؤلف كاملصادر فمن

.الذي حيتوي على املعرفات واملعلومات عن دراسة علمية خمصوصة كاملة
أنواع املراجع.٢

ا كمصدر املعلومات، تنقسم :املراجع إىل قسمنيباعتبار أ
رب .أ املصدر األساسي، هو املؤلفات األصلية اليت كتبها الكاتب الناظر وا

.أو العامل بنفسه، مثل تقرير البحث وحاصل املقابلة

.٩٣، )٢٠٠٦دار الكنوز املهرفة، : أومان(معجم املصطلحات الرتبية والتعليمحممد محدان، ٤
٥Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Jogjakarta: Diva Press,

١٦٧,(٢٠١٢.
٦Pawit M. Yusup, Pedoman Praktis Mencari Informasi (Bandung: Remaja Rosdakarya, ٣١,(١٩٩٥.



٨

املصدر الثانوي، هو كتابة عن حبث االخر وتفتيش وخالصة و ما أشبه .ب
كاتب نبفسه، ذلك من الكتابة اليت اليشاهده الكاتب مباشرة أو الجيربه ال

.٧مثل قائمة الكتب والببليوغرافيا والالئحات
:وباعتبار إىل أوقات النثر تنقسم إىل

ويسمى على الغالب بالكتاب ابنفسهةالقائماتاملونوغراف، هو النشر .أ
وهذا النوع يطبع مرة واحدة لعنوان واحد، إال إذا . ٨والكراس وحنوهانشرةوال

.٩رغب فيه كثري من الناس
املسلسلة، هي النشرات اليت تنشر على أجزاء متتابعة باستعمال النشرة.ب

األرقام املتتالية أو كورونولوجية، مثل مسلسلة كتاب الرياضيات واجلريدة 
الت .١٠وا

:وباعتبار تقدمي املعلومات تنقسم املراجع إىل
.جع مثل القاموس واملوسوعة وكتاب املوجه ومصدر الرتمجةاجمموعة املر .أ

موعالكتب ال.ب العامة مثل كتاب النصوص والتدريس ةعامة املعروفة با
.١١وغريمها

جمموعة تنقسمومعانيها ملعلومات ومن ناحية أخرى، باعتبار أوصاف ا
:إىلجعااملر 
. املعلومات العامةعلىتويموعة اليت حتاجع العامة، هي اجمموعة املر .أ

:مثل.١٢واسعة بالحد املوضوع أو احلد األخر املخصص إليهانطاقهاكان و 
.توي على قائمة املفردات ومعانيهاحتالقاموس، هو جمموعة املراجع.١

وتؤلف أجبديا وعلى األكثر يكمل باهلجاء والتلفظ وتقسيم املقطع 

٧Puwono, Bagi Masyarakat Pembelajar (Jakarta: Sagung Seto, ٢٠٠٩), ٩٣.
٨Noerhayati, Pengelolaan Perpustakaan (Bandung: Alumni, ١٩٨٧), ٢٨.

٩Abdul Rahman Salah dan Janti G. Sujono, Pengantar Kepustakaan (Jakarta: Sagung
Seto, ٢٠٠٩), ١٣.
١٠Noerhayati, Pengelolaan., ٢٨.
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ولوضبط القاموس فعلى . اهلجائي واستعماله مع البيان املتعلق به
. األول يقال أن القاموس مربهن بنفسه. بعثتني أساسيتنياحلقيقة أن له 

. ومجيع البيانات و املعلومات فيه يثبت دليال أصليا عن املسائل العلمية
والثاين أن القاموس أوضع أمهية كربى للمسائل اللغوية أو أصل الكلمة 

ات احملتاج عليها وأمساء وأمساء األماكن املشهورة مع مجيع املعلوم
م واملصطلحات األجنبيةالفضالء ال املختلف مبشهورا من ا

.والعبارات املرتادفة واالتضادات واملختصرات واللهجات وغريها
املوسوعة، هي جمموعة املراجع حتتوي على املعلومات املختصرة عن .٢

واألهداف من نشر . األشياء أو العلوم املؤلفة أجبديا أو موضوعيا
مع العلوم أو على األقل بعض منها املوسوعة لالختصار وتنظيم جت

.واجلاذب للقارئ
الدريكتوري، هو جمموعة املراجع حيتوي على أمساء األشخاص أو .٣

املنظمات املؤلفة نظاميا وعلى األكثر أجبديا أو تقسيميا املكملة 
.بالعنوان والنشاطات والبيانات األخرى

والشخصية الروزنامة، هي اختصار البيانات واإلحصاء عن الوالية .٤
.١٩٩٤واملؤسسة  احلدث واملوضوع وغريها، مثل روزنامة 

الالئحة، هي جمموعة املراجع حتتوي على قائمة الصناعة الكتابية املؤلفة .٥
وهذه الالئحة ميكن أن . نظاميا لتدل على أي مكان توجد تلك املواد

.تكون صناعة مفصولة أو إال أن تكون تكملة من الصناعة أو الكتاب
يوغرافيا، هو جمموعة املراجع حيتوي على قائمة الكتب أو املواد الببل.٦

وينشره غالبا املكتبة أو جلان الناشر . املرجعية األخرى املؤلفة نظاميا
بقصد اإلنشار إىل املكتبات األخرى و اهليئات اإلعالميات أو كاملراجع 

.ملن يطلب املعلومات املطبوعة أو املسجلة
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عة املراجع حيتوي على األحدث يف السنة احلساب السنوي وهو جممو .٧
مجيع األحدث املهمة من الوقائع والبيانات ). املاضية(األخرية 

واألهداف منه لتسجيل . والإلحصاء السنوي تسجل يف هذه اإلنتاج
االملعني .النشاطات السنويات باعتبار البالد واملوضوع وا

علومات اجلغرايف مصدر اجلغرافيا، هو جمموعة املراجع حيتوي على م.٨
خاصة يف تقدمي أطلس واخلريطة والكرة األرضية والقاموس علم اجلغرافية 

.١٣أو الكبات املوجه
اخلاصة املعلوماتاليت حتتوي علىموعة اجع اخلاصة، هي اجمموعة املر .ب

ية حيتوي جعموعة املر امنكلكونوالي. املعنيعن املوضوع أو املبحث
موعة املر فضال على معلومات كاملة تحتوي على العلمية فيةجععن ا

.١٤حمدودةمعلومات
فائدة املراجع.٣

:الفائدة احملصولة من استخدام املراجع امجاال كما يلي
إعطاء املعلومات واألخبار مباشرة و أساسية عما تراد معرفته.أ

تكون خزنة املفردة اململوكة مزيدة.ب
األمكنة األخرى يف العامل االستطاعة على معرفة خصوصيات البالد أو.ج

ا وعموميا
١٥االستطاعة على معرفة سرية القطب واملشاهري يف العامل.د

١٣Ibid, ٩٨.
١٤Ibid.

١٥ Endi Yuana S., “Pengertian, Manfaat, Dan Jenis Bahan Rujukan”, Eyuana.Com,
http://www.eyuana.com, diakses tanggal ١٤ Juni ٢٠١٧.
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مهارة القراءة.ب
مفهوم مهارة القراءة.١

هتدبر ه أو تلفظمعاين املكتوب بوفهم مهارة القراءة هي كفاءة التعرف
الكاتب قارئ و تصال بني ال، القراءة هي عملية اإلقيقةيف احلو . يف القلب

ولغة بني لغة اللسانتوجد فيها عالقة ذكائيةفمباشرة،. بوسيلة النص
ا القارئ لنيل الرسالة راءة هي عند تاريغان، القو . ١٦ةالكتاب العملية اليت قام 

.١٧اليت تريد الكاتب إلقاءها بوسيلة الكلمات أو الكتابة
معرفة األول . فلذلك، حتتوي مهارة القراءة على ناحيتني أساسيتني

ويف املعىن األوسع، الحتدد القراءة . ١٨الرموز املكتوبة و الثاين فهم املقروء
إال مااليورط فيه، الذاناملقروء جيدامعاين فهم نطق الرموز املكتوبة و ب

عمق من ذلك، مما يتعلق بالنفسيات األولكن ،العنصر اإلدراكي و النفسي
بناءالذي يستطيع علىإذا، القارئ اجليد هو . على حمتويات املقروء

باملقروء، يفرح ويغضب ويتعجب ويشتاق وحيزن وغري ذلك القوياالتصال 
.١٩مما يناسب مبحتويات املقروء

أنواع القراءة.٢
القراءة اجلهرية،.أ

القراءة الصحيحة هي اليت يستطيع القارئ أثناءها مراعة النطق 
السليم للحروف، واحملافظة على خمارجها، ولن يتم له هذا إال حني يقرأ 

فهي عملية حركية عضلية . بصوت مسموع مستخدما أدوات النطق

١٦Acep Hermawan, Metodologi Pembelajan Bahasa Arab (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, ٢٠١١), ١٤٣.

١٧Heri Guntur Tarigan, Membaca Saebagai Suatu Keterampilan Berbahas (Bandung:
Angkasa, ١٩٩٤), ٧.

١٨Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif  Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta:Diva
Press, ٢٠١٢), ١٠٩.
١٩Hermawan, Metodologi Pembelajan., ١٤٣.
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يشرتك فيها اللسان والشفة واحلنجرة، وهذا يتطلب جهدا عضويا إىل 
.٢٠جانب اجلهد الذهين

ويف عملية هذه القراءة، فالذي يوضع له أمهية كربى هو كفاءة 
:القراءة بــ

حفظ سداد صوت اللغة العربية من حيث املخرج أو من الوصف .١
اآلخر

سداد التنغيم والتعبري املصور على عاطفة الكاتب.٢
راركتالطالقة وعدم الفأفأة وال.٣
٢١االهتمام بعالمة القراءة أو عالمة الرسومات.٤

:الطريقتان يف تعليم القراءة، كما يليوتوجد
الطريقة الرتكبية.١

الكلمات وتسمى بتقدمي احلروف علىهذه الطريقة عملت 
ا مبتدأأيضا بالطريقة اجلزئ من اجلزي ية، ألن تعليم املواد 

)الكلمة(إىل الكلي ) احلرف(
الطريقة التحليلية.٢

ا ألن تعليم املهذه الطريقة تسمى بالطريقة الكلية واد 
إذا كانت مواد التعليم  : اوضوابطه. من الكلي إىل اجلزئيمبتدأ 
.٢٢فاملقدم هو الكلمة مث احلرف،كلمة

املكتبة العصرية، : بريوت(اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية و تطبيقايوسف الصميلي، ٢٠
٧١، )١٩٩٨.

٢١Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, ٢٠٠٩), ١٥٩.
٢٢Hermawan, Metodologi Pembelajan., ١٤٥.



١٣

القراءة الصامتة.ب
القلبية معروف بالقراءة الفهمية، يعين القراءة القراءة الصامتة أو 

تمد تعولكن . مل املقروءةالرموز املكتوبة من الكلمات أو اجلبالنطق
القراءة الصامتة واهلدف من . ٢٣االستكشاف البصريعلى دقة 

.٢٤، جممال أو تفصيليااترفللحصول على املع
:وستوجد فعالية القراءة الصامتة باهتمام هذه اخلصال األربعة

توسيع بصري الكلمات يف القراءة.١
ص تكرار الكلمةينقت.٢
اجتناب كشف الكلمة طويال.٣
٢٥قبل الفراغاء القراءةناجتناب الراحة أث.٤

القراءة السريعة.ج
الغرض األساسي من القراءة متكني املتعلم من اجتزان صور 
الكلمات يف ذهنه ليصبح قادرا على القراءة السريعة املقرونة بالفهم، 
ا أن يظهر على  والقراءة السريعة تعين يف البداية الوفت وإمنا املراد 

كثري، نطق املتعلمني االرتياح لدى التعامل مع النص، دون تفكري  
سر واليبدو فينتقل من كلمة إىل أخرى، ومن سطر إىل آخر بسهولة وي

.٢٦عليه العناء واإلجهاد
يف هذه القراءة، اليطلب املتعلم لفهم تفاصيل معاين املقروء 

وسقرر أهل القراءة السريعة، أن القراءة السريعة . ولكن يكفي بأساسها
وهذا، . الحتسن إجناز الوقت فقط ولكن تزيد كثرة معلومات القارئ

٢٣Ibid, ١٤٨.
٢٤Efendy, Metodologi Pengajaran., ١٥٩.
٢٥Hermawan, Metodologi Pembelajan., ١٤٩.

املكتبة العصرية، : بريوت(اللغة العربية وطرق تدريسها نظرية و تطبيقايوسف الصميلي، ٢٦
٦٩، )١٩٩٨.
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ألن القارئ اليقرؤ كلمة فكلمة ولكن يستطيع على حتريك عينيه على 
.٢٧يستطيع على فهم املعرفات جيدامصميم معني حىت

القراءة االستمتاعية.د
واهلدف من القراءة . تتعلق هذه القراءة بالقراءة السريعة

االستمتاعية ليس لزيادة املفردات واللتعليم التصميم اجلديد واللفهم 
املقروء تفصيليا بل لتدريب الطالب بالقراءة السريعة واالستمتاع 

وتكون . لرتقية الرغبة يف القراءة وحبهامنهاواهلدف الدقيق. باملقروء
٢٨.، مثل القصة القصريةخفيفا مشهورافيهااملواد

أهداف القراءة.٣
ا التلميذ عامل املعرفة واالستيعاب عن  تعد القراءة املهارة األوىل اليت يلج 

:للقراءة أهداف عديدة، منهاو . طريق املادة املكتوبة
االستيعابية الواعية بالسرعة املناسبة، واستنباط القدرة على القراءة .أ

األفكار العامة واملعلومات اجلزئية، وإدراك ما بني السطور من معان وما 
.وراء األلفاظ من مقاصد

غوية، باكتساب األلفاظ والرتاكب واألمناط اللغوية لإثراء ثروة الطالب ال.ب
.اليت ترد يف نصوص القراءة

وتنميته بأسلوب لغوي ) لشفهي والكتايبا(ارتقاء مستوى التعبري .ج
٢٩.صحيح

قد يقرأ الطالب كتابا ذا اتصال بالكتاب املقرر، ، االستزادة من املعرفات.د
دف االستزادة . ولكنه ليس كتابا مقررا وتكون مثل هذه القراءة 

٢٧Efendy, Metodologi Pengajaran., ١٦٠.
٢٨Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki

Press, ٢٠١١), ١٧١.
، )١٩٩٨دار النفائس، : بريوت(خصائص العربية وطرائق تدريسها، نايف حممود معروف٢٩
٨٨.
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ويف هذه احلالة، يكتفي الطالب بقراءة الكتاب . والتوسع يف املعلومات
عة بتدوين قراءة متأنية مصحوبة أو متبو احدة أو الفصل مرة و 

. املالحظات عن األفكار الرئيسية
قد يقرأ الطالب كتابا كجزء من العشرات أو املئات من الكتب ، البحث.ه

ويف هذه . حبثا عن معلومات تتصل مبوضوع البحث الذي هو بصدده
احلالة، البد أن تكون القراءة انتقائية، أي يقرأ الطالب الصحفات 

.املتصلة مبوضوع حبثه فقط مع تدوين املالحظة الالزمة
دف التلخيص، تلخيص.و . قد يقرأ الطالب كتابا أو جزء من كتاب 

وهنا البد من قراءة أوىل، مث قراءة ثانية مع إشارات لفرز األفكار 
وإذا كان الكتاب كبريا أو كان الوقت ضيقا، فالبد من . الرئشسية

ة اليت توفري الوقت دون املساس  باستخالص القراءة االنتقائية الذاكي
.األفكار اهلامة

دف التسلية، وتقع يف هذا الباب قراءة ، تسلية.ز قد يقرأ الطالب 
ويف مثل هذا النوع من القراءة قراءات . القصص وقراءة الصحف واجلرائد

التوجد قيود على القارئ، فما عليه إال أن يقرأ كيفما يشاء وحينما 
.يشاء

كثريا ما يقرأ الطالب استعدادا الختبار عاجال أو ،  االستعداد الختبار.ح
ومثل هذه القراءة . والقراءة هنا تكون قراءة كتاب مقرر يف العادة. آجال

٣٠.هي أكثر القراءات جدية، وهلذا فالبد من تناوهلا بالتفصيل الحقا

.٦٦، )٢٠٠٠دار الفالح، : عمان(املهارات الدراسيةحممد علي اخلويل، ٣٠
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مراحل القراءة.٤
على اكتساب حممود كامل الناقة مراحل التدريب. لقد قسم د

:مهارة القراءة أربع مراحل، وهي كما يلي
املرحلة األوىل.أ

وهي تقابل -كما سبق أن أشرنا-وهي مرحلة التعرف والنطق 
واألحسن . متاما مرحلة تنمية القراءة اجلهرية اليت سبق أن حتدثنا عنها

لبداية هلذه املرحلة هي حفظ اجلمل األساسية مبوقف حواري، مث يتلو 
. ذلك قراءة هذه اجلمل نفسها

املرحلة الثانية.ب
م، ويف هذه املرحلة ميكن أن وهي مرحلة القراءة من أجل الفه

وتطور . تنتقل بالدارس إىل قراءة أكثر عمقا حتت توجيه و إرشاد املعلم
بالقراءة إىل مستوى أكثر عمقا يتطلب تقدمي مفردات جديدة وكثرية، 
ومن هن وجب استخدام كلمات شائعة متوطرة تقدم من خالل 

دات اجلديدة، نصوص مألوفة حبيث حيرص املعلم على توضيح معاين املفر 
أما املفردات األقل شيوعا، واملعاين غري العادية للكلمة الشائعة فيمكن 

.تدريب الدارس على ختمينها أو الكشف عنها يف املعجم
املرحلة الثالثة.ج

:إىل قسمنيذه املرحلةهتنقسم القراءة يف
قراءة مكثفة.١

دف إىل تكثيف نشاط القراءة يف الفصل من أجل تعميق  و
ويف . دراسة اللغة وزيادة الكفاءة فيها، وذلك حتت إشراف املعلم

هذه القراءة املكثفة تقدم للطالب مواد يدرب فيها على تفسري 
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صعوبات الرتكيب اللغوي وتوسيع جماالت الثروة اللفظية، والقدرة 
.تها وفهمهاعلى البحث عن املعلومات ودراس

سعةقراءة مو .٢
دف إىل إتاحة جماالت وميادين واسعة من القراءة لكي  و

وهذه . ينطلق املتعلم يف القراءة معتمدا على نفسه، خمتارا ما يريد
دف إىل جتويد االنطالق يف القراءة مع السرعة، والدقة يف  املرحلة 

رية من الفهم، ولتأكيد كل مهارات القراءة الالزمة للمرحلة األخ
.القراءة وهي القراءة التأملية التحليلية الفاصحة

املرحلة الرابعة.د
وهي مرحلة القراءة اجلادة التأملية الواسعة يف ميدان الفكر 
والثقافة كقراءة القصص املمتازة واألدب وكتب السياسة والدين 

.واالقتصاد والفلسفة والعلوم، وهي ميادين مهمة أيضا لتنمية هذه املهارة
دف القراءة يف هذه املرحلة إىل تنمية التفكري وتدريب الدارس و 

والنظر بعمق يف األسباب والدوافع . على استخدام عقله يف القراءة
والنتائج واستخالص األفكار وتذوق أدب وثقافة اللغة، واالنطالق حنو 

٣١.القراءة فيها قراءة واسعة وعميقة

: املكة العربية السعودية(تعليم اللغة العربية للناطقني بلغة أخرىحممود كامل الناقة، ٣١
.٢٠٣، )١٩٨٥جامعة أم القرى، 
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العربيةمشكالت استيعاب المراجع.ج
مل ماعند القاموس اإلندونسي الكبري، املشكلة هي ما ينشئ املسألة؛ 

وكما أشار الباحث سابقا، أن استيعاب املراجع مثرة فهم . كشف مسألتهت
واملهارة . فلذلك، يتعلق كثريا ذلك االستيعاب مبهارة القراءة. املراجع املوجودة

اعتمادا على . توى النصوصالقراءة اجليدة ستساعد الطالب على استيعاب حم
ذلك، يلقي الباحث  املشكالت اليت تتعلق بتعليم القراءة اليت تتكون من 

:املشكالت اللغوية وغري اللغوية، كما يلي
املشكالت اللغوية.١

املفردات.أ
ا تفيد لتكوين العبارة  املفردة إحدى عناصر اللغة املهمة، أل

تعليم اللغة العربية يبدأ لزوما وألجل أمهيتها، قيل أن . واجلملة واإلنشاء
. ٣٢بإعطاء املفردة وتعليمها سواء كان بطريقة احلفظ أو طريقة أخرى

من هذا التعبري السابق، أن استيعاب املفردات أمر مهم ملن تعلم 
كثريا ما تؤخذ املفردة العربية إىل اللغة . اللغة األجنبية وكذلك اللغة العربية

. طالب اإلندونيسي يف استيعاب اللغة العربيةاإلندونيسية، وهذا يساعد ال
ا مهمة، يذكر يف أويل النهى أن انتقال اللغة العربية إىل  مع أ

:اإلندونيسية ينشئ عدة املشكالت، وهي
كثريا من املفردة العربية اليت انتقلت إىل اإلندونيسية . تغري املعىن.١

األصلي الذي معناه"  القصيدة"تتغري من معانيها األصلية، مثل 
يف اإلندونيسية " القصيدة"جمموعة الشعر بوزن وقافية متساوية، وأما 

.مستخدم لكل الغناء العريب

٣٢ Efendy, Metodologi Pengajaran, cet ke ٣, ٩٦.
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ا األصلي مع ثبوت معناها.٢ يعرب " الربكة"مثل . لفظها متغري من صو
.يف اإلندونيسية" berkat"بــ 

" kata"معناه األصلي " الكلمة"مثل . لفظها ثابت ومعناها متغري.٣
. ٣٣اإلندونيسية مستخدم للتعبري على ترتيب الكلماتولكن يف 

إذا، انتقال العربية إىل اإلندونيسية يؤدي إىل التأثري اإلجيايب من 
.ناحية وإيل التأثري السليب من أخرى للطالب اإلندونيسي

)Morfologi(شكل الكلمة العربية .ب
ذه املشكلة تغري الكلمة من ناحية تصريفها، وهي حتويل  يتعلق 

ا وال . ٣٤األصل الواحد إىل أمثلة خمتلفة ملعان مقصودة الحتصل إال 
التغري . يكون تغري الكلمة العربية تغري أشكاهلا فقط ولكن بتغري معانيها

مثل فعل املاضي فتح للمفرد . من نفس املصدر من شكل واحد إىل آخر
:املذكر الغائب لديه عدة تغريات، منها

يفتح= فعل املضارع
افتح= مرفعل األ

فتح= اسم املصدر
فاتح= اسم الفاعل
مفتوح= اسم املفعول

مفتاح= اسم اآللة
أن لالسم يف اللغة اإلندونيسية نوعني مفرد ومجع، وأما يف اللغة 

وكذلك ينقسم اسم اجلمع إىل ثالثة . العربية ثالثة أنواع مفرد وتثنية ومجع
. أنواع اسم اجلمع املذكر السامل واجلمع املؤنث السامل ومجع التكسري

٣٣ Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif  Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta:Diva
Press, ٢٠١٢), ٦٥.

.١تقريرات القواعد الصرفية للمعهد اإلسالمي السلفي لريبايا كديري، ٣٤
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مع املؤنث واجلمع املذكر السامل مثل املسلمون واملسلمني من املسلم، واجل
السامل مثل الكاتبات من الكاتبة، ومجع التكسري مثل العلماء من 

.٣٥العامل
التغري يف الكلمة العربية الذي عرضه الكاتب يف السابق اليوجد 

ويصبح هذا مشكلة مستقلة للطالب اإلندونيسي فضال . يف اإلندونيسية
ربية وتغري يلزم عليه أن يفهم تصريف الكلمة الع. لفهم املراجع العربية

. االسم من املفرد واملثىن واجلمع
)Sintaksis(اجلملة تركيب.ج

يلزم على الطالب يف قراءة النص العريب فهم معانيه أوال فبذلك 
والينفك هذا عن استيعاب علم النحو، وهو علم . يقرؤون صحيحا

ا أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، وفائدته معرفة صواب  بأصول يعرف 
.٣٦من خطئهالكالم

يف احلقيقة، اليتعلق علم النحو باإلعراب والبناء فقط ولكن 
برتتيب اجلملة، حىت تكون قواعده حتتوي على غري اإلعراب والبناء كمثل 

واملطابقة مثل موافقة املبتدأ وخربه والصفة وموصوفها . املطابقة واملوقيعية
ع ومن حيث من حيث املذكر واملؤنث ومن حيث املفرد والتثنية واجلم

وأما املوقيعية مثل أن يكون الفعل أمام الفاعل واخلرب بعد . املعرفة والنكرة 
٣٧.املبتدأ إال إذا كان ظرفا أو جارا وجمرورا

. إذا، ال يتسهل فهم القواعد العربية لغري العريب مثل اإلندونيسي
.كثريا ما من خصائص الكلمة العربية ال متلكها اإلندونيسية

٣٥Hermawan, Metodologi Pembelajan., ١٠٣-١٠٢.
.٣،)دار العلم، دون السنة: سورابايا(فواكه اجلنيةعبد اهللا الفاكهي،٣٦

٣٧ Hermawan, Metodologi Pembelajan., ١٠٤.
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)Semantik(الداللة .د
. الداللة هي جزء من اللغوية الذي تبحث فيه نظرية املعىن

وكذلك تعرف الداللة بالعلم الذي تبحث فيه خصوصيات الكلمات 
ا وتغري معانيها ٣٨.وعموميا

وينتاج من ذلك التعريف السابق أن مشكلة الداللة إمجاال حتتوي 
:على
اختيار معاين املفردات املناسبة بسياق اجلملة.١
ريقة اختيار املفردات اليت ستخدم يف تربيب اجلملةط.٢

ويفيد هذا العلم على معرفة معاين املفردات املناسبة بالسياق 
الداللة ومهارة القراءة أمران اليتفرقان ألن لفهم . الذي أرادها الكاتب

.مضمون النص كما الذي أراده الكاتب حيتاج إىل علم الداللة
املشكالت غري اللغوية.٢

البيئة االجتماعية.أ
. تعلم اللغة الفعال هو محل الطالب إىل بيئة اللغة املدروسة

فيجرب فيها كل الطالب على النطق بتلك اللغة، حىت تكون تنمية 
م على اللغة املدروسة أسرع ممن ال يسكن يف تلك البيئة . استيعا

وهذا، ألن البيئة جتعلهم متعودين على استخدام اللغة مرارا لتعبري
.مقاصدهم أو أغراضهم

يدل الواقع على أن البيئة االجتماعية "قال أسيف هريماوان، 
أن . غالبا تكون مشكلة مستقلة يف تعليم اللغة العربية يف اندونيسيا

طالب اللغة العربية الذي يسكن يف املنطقة املعينة مييل إىل استخدام 
٣٩.اللغة االجتماعية لتلك املنطقة

.١١، )١٩٨٢املكتبة دار العربية، : كويت(علم الداللة أمحد خمتار عمر، ٣٨
٣٩ Hermawan, Metodologi Pembelajan., ١١٠.
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من "، )٨٣:١٩٩٢(بالنقل عن دحالن مث يستمر على قوله 
البيئات االجتماعية اليت متلك أثرا كبريا يف تعلم اللغة الشخص الساكن 
مع الطالب واجلار املتاقرب بيته والشريك يف العمل والشريك يف التعلم 
والشريك يف الدين ووسائل اإلعالم اجلماهريية مثل اإلذاعة والتلفاز 

لة واجل بناء البيئة اللغوية خطوة موافقة . ريدة وغريهاواجلوال والكتاب وا
٤٠".يف تعليم اللغة العربية وعلى األقل يف عملية التعلم يف الفصل

ا يف تعليم  من التعبري السابق، إحدى العوامل اليت جيب اهتما
ا . اللغة العربية هي البيئة بناء البيئة العربية مهم ملساعدة تعليمها، أل

.ة الطالب اللغويةتؤثر يف تنمية كفاء
الدافع املنخفض من الطالب.ب

ينقسم أغراص الطالب يف تعلم اللغة العربية إيل قسمني يعين 
تعلم العربية كاآللة يعين جتعل . تعلم الغربية كاآللة وتعلمها كالغرض

العربية كاآللة لقراءة القرآن وفهمه وليستطيع على االتصال بالعامل 
كالغرض يعين تعلم العربية كغرض االحرتافية وأما تعلمها. العربية وغريها

.٤١مثل ليصبح مدرسا وأهال يف العربية وغريمها
وقال فتح الرمحن، الدافع املنخفض من الطالب بسبب عدة 
العوامل، منها املعرفة واملعلومة احملددة بسبب قلة املعلومات املبّلغة إىل 

ا تمع عن مكانة العربية وفائد ة من ناحية العملية وفائدة العربي. ا
.٤٢الواقعية أخفض من اللغة األجنبية األخرى فضال عن اللغة اإلجنليزية

. إنشاء الدافع والرغبة يف التعلم مهم جدا فضال الدافع الداخلي
. أن قوة دافع الطالب وضعفه يؤثر نتيجة التعلم"كما فال مجارة، 

ع الداخلي عن فلذلك، ينبغي للطالب إنشاء الدافع للتعلم فضال الداف
٤٠ Ibid.
٤١ Fathur Rohman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Madani, ٢٠١٥), ٤٦.
٤٢ Ibid, ٤٧.
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طريق التفكري باالستمرار على التحديات املستقبلية وجتب مواجهتها 
٤٣".ويتيقن دائما على أن األمل حمصول بالتعلم. للحصول على األمل

املنهجية.ج
يستخدم احملاضر طريقة تعليم اللغة العربية غري املناسبة بأحوال 

وطريقته سمدخل التدرياستخدام وهذا بسبب قلة أهليته يف. الفصل
فلذلك، ينبغي للمحاضر أن اليستوعب اللغة. للغة العربيةوأسلوبه
ب عليه أن يستوعب كعلمية فقط مثل النحو والصرف بل جيالعربية

اللغة العربية ليصبح حماضرا قادر أنواع مدخل التدريس وطريقته وأسلوبه
على حتقيق أهداف التعليم املربجمة بوقت قصري وبقوة قليلة ومبؤنة 

.٤٤قليلة

٤٣ Syaiful Bahri Djamaroh, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, ٢٠٠٢), ١٦٧.
٤٤ Rohman, Metodologi Pembelajaran., ٤٧.


