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 الباب األول 

 املقدمة 

 خلفية البحث -أ

اليوم  للعربية   يف  هذا  مهم  اإلنسان،دور  من    حياة  لغة  هي  العربية 
الناس هبا  يتكلم  اليت  العاملية  ف  اللغات  البلدان،  من  هذه يف كثري  تكون 

يف   مهمة  العاملاللغة  يف  الدول  بني  الدولية  السياسة  أيضا   .جهة  تكون  و 
االقتصاد جهة  يف  مهمة  لغة  العربية  االقتص اللغة  وهي  بني  اي  الدولية  دية 

يف   العرب  الدول  العلماء  كتب  واملعرفة،  العلوم  جهة  يف  العامل.و 
واملسلمون العلوم واملعرفات مما يتعلق ابلعلوم الطب و الفلك و الفلسفة  

وهباذا   العربية.  اللغة  يف  اإلسالم  و  التاريخ  الناس  يدر و  بالد  سها  يف كل 
 هذا اليوم.

لغة لوللمس ألهنا  العربية  اللغة  أمهية  واألحاديث    مني  الكرمي  القرآن 
وهو حياهتم  النبوية  يف  :    املصدرين  التعاىل  َعَربِيًّا   ِإّنَ ، كقوله  ًنا  قُ ْرءََٰ ُه  أَنَزْلنََٰ

تَ ْعِقُلونَ  الكرمي  .(2)يوسف :  لََعَلُكْم  يههو  القرآن  الذي  به هللا  اهلدى  دي 
و قول  .تبنين عن طرق احلياة السليمةفيه آايت  نية،ايف حياة اإلنس عباده

ابن كثري عن هذه اللغة : "ألن اللغة العربية هي أفصح اللغة و أوسعها و  
املعان  التعبري  فا  أكثر  للقلب،  على املطمئنة  أُنزل  األكرام  الكتاب  هذا 

اللغة". اللغة.أكرم  هذه  حيب  أن  املسلمني  لكل  البد  شيخ  و    وهبذ  قول 
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": اللغة  هذه  عن  تيمية  ابن  رسوله  عندما  اإلسالم  بعث  و  اللهكتابه  أنزل 
احلكمة و جيعل   الرسالة و  يتكلمون ابلعربيةإلرسال  . فال األجيال األوىل 

ابلعربية إال  اإلسالم  ومعرفة  لفهم  من  سبيل  جزء  العربية  تكون  هبذا  و   ،
اإلسالم. و    دين  هللا  دين  فهم  يف  املسلمني  يسهل  ابلعربية  الكالم  قدرة 

اتبا  يف  يسهلهم  و  شعائره  يف إعالء  واألنصار  املهاجرين  من  السالفيني  ع 
 أمورهم.

يف  واحلكم  اإلسالم  دين  من  جزء  العربية  اللغة  أن  أيضا  قوله  ويف 
النبوية واألحاديث  الكرمي  القرآن  فهم  كوجوب  واجب  وال    تعلمها 

الفقه أصول  دراسة  من  عبارة  وجدًن  ابلعربية، كما  إال  ال    يتمفهمها  "ما   :
. و عن اإلمام الشافعي قال : "فعلى كل يتم الواجب إال به فهو واجب"

يتعلم   أن  إله  مسلم  ال  أن  يشهدبه  خىت  جهده  بلغه  ما  العرب  لسان  من 
هللا". ويتلوابه كتاب  ورسوله  عبده  حممد  وأن  هللا  أ  إال  السبقة  فِمن  قوال 

يف    سبيل  نلخص أبن اللغة العربية هي اللغة الدينية و القرآن، ليس علينا
 . فهما صحيحا إال بقدرة على فهم هذه اللغةفهم القرآن و السنة 

دخلت  اجملتمع.  عند  جديدة  شيءة  العربية  ليست  االندونيسيا،  يف 
األخرى كالل األجنبية  اللغة  دخول  قبل  طويلة  مدة  على  اللغة  غة  هذه 

ال  اللغة،  هذاه  االندونيسيون  يدرس  غريها.  و  الفرنسية،  و  الإلجنليزية، 
و   الثانوية  و  املتوسطة  و  اإلبتدائية  املرحلة  عند  دينية  مدارس  يف  سيما 
اإلسالمية، و روضة تعليم   يدرس أيضا يف معاهد  اجلامعات اإلسالمية. و 
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أولوين  مادة  العربية  اللغة  تكون  بذالك،  الرتبية  القرآن، و غريها.  العامل  ة يف 
 إبندونيسيا، خاصة يف الرتبية الدينية.  

إندونيس املسلم  من  عدد  تعلمها،    ياهناك  و  العربية  يف  قدرة  له  ليس 
وهذه املشكلة يسببها األشياء الكثرية منها: الشغل و الشيوخ و الطريقة  

. ومن هنا، أراد الباحث أن يبحث يف طريقة تعليم اللغة العربية  يف تعليمه
 ملسلم إندونيسيا. املخصوصة يف ترمجة القرآن

يف   الدينية  املعاهد  و  املدارس  من  العربية  جترو  اببنجار كثري  اللغة  عل 
يتعلمها كل   أولوي  املستوى،  الطلبةدرس  مجيع  مدرسة  يف  يف  والسيما 

التكاملية   اإلسالمية  املتوسطة  القرآن  درس  بنجار هداية  يف   الطلبةابرو، 
اخلطابة    املدرسةهذه   أو  خمتلفخة، كاحملاضرة  طرق  على  على  اللعربية 

الرمسي يف الفصل على مدة أربعة الساعة يف األسبوع و   تعليماللغوية و ال
العربية  تعليم واخلط  مدة  Sekejap بطريقة  رتمجةالوتعليم    اإلمالء    على 

 أربعة الساعة يف األسبوع.

هي فصل الدراسة املخصوص لتضريب Sekejap رتمجة بطريقة  التعليم  
القرآن صنعهابطريقة    ترمجة  إدريساليت  حممد  إحسان  هذه  كون تُ ،  نور  ن 

هذه  يوجد  ال  و  أخرى  طريقة  يف  توجد  ال  خاصة  خطواط  على  الطريقة 
الكاملانت يف  يفاالتعليم  إال  مباحث  .املدرسةهذه    ن  الطريقة  هذه  يف 

منها: اإلرشادات املكتوبة يف القرآن من   ترمجة القرآنتضريب  اجلديدة يف
و    األلوان األسود(  و  األزرق  و  األمحر  و  يف   رقاماأل)أخضر  )املكتوبة 
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الكلمات( املختلفة(  اخلطوطو  جوانب  ملعان  اخلط  واللون  العدد  )خمتلف 
النحو. و  الصرف  مادة  تعليم  و  احلفظ  طريقة  اجملتمع و  أقوال  من  هذه 

 : بعد اشرتاكهم هبذه التضريب 

إدريس" - حممد  إحسان  نور  صنعها  اليت  القرآن  ترمجة  تدفعنا طريقة 
دليال لقوله  يف فهم املعان من القرآن سريعا، وتكون هذه الطريقة  

العني  نور  احلاج  )األستاذ  لنا".  القرآن  يسر  قد  هللا  أن    تعاىل 
 مدير املعهد احلكمة شربون( -أكياس

ت - طريقة  بدون  "عجيب،  القرآن  فهم  يف  املعهد  سهلنا  يف  الدراسة 
يوم واحد، ممتاز إبذن  نتعلم أساسها  أن  لنا  يكفي  السنوات،  ملدة 

هاراتنطوهللا".) رودي  حرامني    -األستاذ  القرآن  بيت  شبكة  قيادة 
 سولو(

التحليل  الباحث يف  الباحث، رغب  يقوم هبا  اليت  املقابالت  نتائج  من 
ال و  املواد  و  التخطيط  كان  كيف  حنو:  الطريقة،  تلك  و  عن  طرق 

هذا   يف  األخرى  املستخدمة  األمور  و  التقومي  و  الوسائل  و  اإلسرتاجتيات 
الربًنمج. و هبذا التقدمي، يقصد الباحث استخدام موضوع البحث، يعين  

الرتمجة":   اإلسالمية   تعليم  املتوسطة  القرآن  هداية  مدرسة  يف  القرآن 
 ابرو".بنجار التكاملية 

 التحديد اإلجرائي -ب
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املصطلحات   الباحث  د  فحدن السابق،  املوضوع  فهم  يف  اخلطأ  البتعاد 
 املوجودة يف هذا املوضوع فيما يلي:

 Sekejapبطريقة   تعليم الرتمجة -1
ع متام  هو  يف  التعليم  التعليم  و  التعلم  تبدأ  ملية  اليت  الفصل 

 1من عملية اإلعداد و ختتم بعملية اإلنتاج. 
ب املراد  الرتمجةو  من    تعليم  تقومي  و  تنفيذ  و  ختطيط  هو  هنا 

التعليمي اهلدف  و ،  املعني  حيث  أساليب  و  الدراسية،  املواد  و 
و  املستخدمة،  التعليمية  الوسائل  و  املستخدمة،  التعليم  طرق 

 املستخدمة يف هذه الطريقة. أساليب التعليم
 ابروبنجار مدرسة هداية القرآن املتوسطة اإلسالمية التكاملية  -2

اإلسالمية  املقصود   املتوسطة  القرآن  هداية  مدرسة  من 
هو  بنجار التكاملية   اشرتك    املدرسةابرو  يف  طلبةاليت  تعليم  ها 

 .املدرسةاخلاصة يف هذه  طريقةالقرآن ب الرتمجة
 البحثأسئلة   -ج

الباحث   البحث وجد  البحث، و هي حتتوي يف  من خلفية  مشكالت 
 أسئلة فرعية آتية:

ختطيط   -1 هداية    Sekejapقة  بطريرتمجة  التعليم  كيف  مدرسة  يف 
 ؟ ابروبنجار القرآن املتوسطة اإلسالمية التكاملية 

 
1Ahmad Rohani, Pengelolaan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 68 
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هداية   Sekejapقة  بطريرتمجة  التعليم  طرق    كيف  -2 مدرسة  يف 
 ؟ ابروبنجار القرآن املتوسطة اإلسالمية التكاملية 

التقومي   -3 هداية    Sekejapقة  بطريرتمجة  التعليم  كيف  مدرسة  يف 
 ؟ ابروبنجار القرآن املتوسطة اإلسالمية التكاملية 

 هداف البحثأ -د

إىل هذه   ابلنسبة  من  األهداف  الباحث  سنن  البحث،  مشكالت 
 البحث كما يلي: 

هداية    Sekejapقة  بطريرتمجة  التعليم  ختطيط    ملعرفة -1 مدرسة  يف 
 .ابروبنجار القرآن املتوسطة اإلسالمية التكاملية 

هداية    Sekejapقة  بطريرتمجة  التعليم  طرق  ملعرفة -2 مدرسة  يف 
 .ابروبنجار القرآن املتوسطة اإلسالمية التكاملية 

هداية    Sekejapقة  بطريرتمجة  التعليم  تقومي    ملعرفة -3 مدرسة  يف 
 .ابروبنجار القرآن املتوسطة اإلسالمية التكاملية 

 
 أمهية البحث -ه

سينفع البحث  هذا  أن  القرآنملدرسة    يرجى  و  املعلمو  هداية  ني 
 اآلخر، و إفادات هذا البحث حتتوي على:الباحثني 

تعليم  مذاكرة للمدارس و املؤسسات التعليمية يف تنفيذ عملية  -1
 . القرآن الرتمجة



7 
 

 
 

حثني ملن أراد أن يقيم ابلتحليل عن اللغة و البا  طلبةمذاكرة لل -2
 العربية و تعليمها. 

 ب اختيار املوضوعاسبأ -و
 ب، و هي: اسبأخيتار الباحث هذا املوضوع مؤسسا على  

الرتمجة بطريقة    تعليم  املخصوص   هوSekejap القرآن  الدراسة  فصل 
بطريقة  لتضريب   القرآن  إدريس،   اصنعه اليت  ترمجة  حممد  إحسان  نور 

ال   و  أخرى  طريقة  يف  توجد  ال  خاصة  خطواط  على  الطريقة  هذه  ُتكونن 
هذه   يف  إال  الكاملانتان  يف  التعليم  هذه  الطريقة  املدرسةيوجد  هذه  يف   .

يف اجلديدة  يف  ضريب  ت  مباحث  املكتوبة  اإلرشادات  منها:  القرآن  ترمجة 
من   األزرق    األلوانالقرآن  و  األمحر  و  و  )أخضر  األسود(   األرقامو 

و الكلمات(  جوانب  يف  اخلط   اخلطوط )املكتوبة  واللون  العدد  )خمتلف 
من   النحو.هذه  و  الصرف  مادة  تعليم  و  احلفظ  طريقة  و  املختلفة(  ملعان 

 أقوال اجملتمع بعد اشرتاكهم هبذه التضريب :

"طريقة ترمجة القرآن اليت صنعها نور إحسان حممد إدريس تدفعنا   -
يف فهم املعان من القرآن سريعا، وتكون هذه الطريقة دليال لقوله  

العني  تع نور  احلاج  )األستاذ  لنا".  القرآن  يسر  قد  هللا  أن  اىل 
 مدير املعهد احلكمة شربون( -أكياس

املعهد   - يف  الدراسة  بدون  القرآن  فهم  يف  تسهلنا  طريقة  "عجيب، 
يوم واحد، ممتاز إبذن  نتعلم أساسها  أن  لنا  يكفي  السنوات،  ملدة 
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هاراتنطو رودي  القرآ  -هللا".)األستاذ  بيت  شبكة  حرامني  قيادة  ن 
 سولو(

 
 الدراسات السابقة  -ز

الباحث   فيستخدم  البحث  هذا  البحث  ليعقد  بعض  من  امللخص 
 العلمي املناسب :

( حتت املوضوع " تعليم  2019ادايه فزرينا )ث الذي تقوم هبالبح -1
 . "ابروابنجار مبعهد الفالح للبنات  اللغة العربية يف مسكن اللغة

الذي   -2 اثن  البحث  حممد  به  "2017)يقوم  املوضوع  حتت  أتثري  ( 
ل الكالم  مهارة  على  العربية  اللغة  يف    طلبةبيئة  الثان  الصف 

 ."املتوسطة مبعهد الفالح للبنني جنرابروا  املدرسة
يعين أبن كلها يتعلق   يوجد بعض التشابه يف البحوث السابقة،

و أن جناح عملية التعليم حيتاج إىل التخطيط و التنفيذ و    ابلتعليم
احلسنة  التقو  بمي  بينها و  البحث. ، و لكن هناك اختالف  ني هذا 

تقوم ابدايه فزرينا الذي  بعملية  البحث  العربية يف  يهتم  اللغة  تعليم 
اللغة به  مسكن  تقوم  الذي  البحث  بيئة  يهتم  حممد اثن  ، و  بتأثري 

العربية   و ،  اللغة  التقومي  و  ابلتنفيذ  يهتم  البحث  هذا  أما  و 
القرآن يف مدرسة هداية القرآن املتوسطة   تعليم الرتمجةالعراقيل يف 

 .ابروبنجار اإلسالمية التكاملية 
 



9 
 

 
 

 هيكل البحث  -ح
 يتكون هذا البحث على ثالثة فصول يف ما يلي:

التحديد   -1 و  البحث  خلفية  من  تتكون  املقدمة،  األول:  الباب 
و  البحث  أمهية  البحثو  أهداف  و  البحث  أسئلة  و  اإلجرائي 

 سبب اختيار املوضوع و الدراسات السابقة و هيكل البحث.
كون من ختطيط و تنفيذ و تقومي  اإليطار النظري، تت  الباب الثان: -2

املتوسطة  و   Sekejapقة  بطريرتمجة  التعليم   القرآن  هداية  مدرسة 
 .ابروبنجار اإلسالمية التكاملية 

تتكون من نوع البحث و مدخله و  الباب الثالث: منهج البحث، -3
البحث جلمعها  ذايت  أسلوب  و  املصادر  و  البياًنت  أسلوب    و  و 

 حتلياها.
البياًنت  -4 من  تتكون  وحتليلها،  البياًنت  تقدمي  الرابع:  الباب 

 البحث وحتليلها. احملتاجة يف هذا 
 الباب اخلامس: اإلختتام، تتكون من نتائج البحث والتوصيات. -5

 


