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 الباب األول

   ادلقدمة  

 خلفية البحث   -أ

ابلنسبة  مهم، أكثر من ذلك لغات الرمسية وذلا دورال لغة من ىي العربية اللغة

. والعلوم األخرى العلوم الدينية، سواء لغة العلوم اللغة العربية ىي للمسلمني. وذلك، ألن

. مكتوبة ابللغة العربية وغريىا التوحيد والفقوو  التفسريو احلديث من  العلوم الدينية غالبية

 جزء يف االجتماعية األخرى والعلوموالسياسة  التاريخ واالقتصاد علوموكذلك 

  ٔ.العربية استخدمت أيضا اللغة

ىف العلوم كالمها ابللغة العربية. كما قال هللا سبحانو وتعاىل مصادر القرآن والسنة و 

أي ىذا الكتاب  ()ِإَّنا أَنْ زَْلَناهُ  يّاً لاَعلاُكۡم تَ ۡعِقُلوَن.آًَّن َعَربِ ِإَّنٓا أَنزَۡلناُه قُ رْ  :ٕسورة يوسف اآلية 

معانيو  وا فهمت لكيَلَعلاُكْم تَ ْعِقُلوَن( أي  قُ ْرآًَّن َعَربِيًّا) الذي فيو قصة يوسف يف حال كونو

القصص معجز ال يتصور إال  يف أمر الدين فتعلموا أن قصو كذلك ممن مل يتعلم

 ٕابإلحياء.

                                                 
1
 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab: Media dan Metode-metodenya, 

(Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), hlm. 1. 
،الطبعة الثانية، اجلزء األول، )إندونيسيا: احلرمني مراح لبيد تفسري النووييخ دمحم نووي اجلاوي، الش2

  ٜٖٛ( ص. ٕٗٔٓجااي، 
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 العرب بتعلم اللغة العربية، ومنها قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أحبوامن األحاديث ادلتعلقة  كثري

 ٖ(.الطرباين وغريهعريب )رواه يف اجلنة لثالث: ألين عريب والقرآن عريب وكالم أىل اجلنة 

ديكننا أن نعلم من التفسري ادلذكور أن اللغة العربية ىي لغة العلوم الدينية والعلوم 

تصال يف حياة اإلنسان لغة ىي وسيلة لنقل ادلعلومات والوليس ذلك فقط، إن ال األخرى.

 .  كتابيا أو أنو رمز معني فقطشفهيا أو  

شخص ما  اللغة كوسيلة االتصال مثال، ذلا دور مهم يف عملية التفاعل اليت يقوم هبا

، ألن اإلنسان ىم كائنون يف اجملتمعنسان سيواجو صعوبة االتصال لآلخرين، بدون اللغة، اإل

  .اجتماعيون البد ذلم من التفاعل مع اآلخرين

 بعض الدوائر أو ادلؤسسات.يف  مرغوبم اللغة العربية يمع مرور الوقت، إن تعل

 ٗ.مازال تعليم اللغة العربية يهيمن على ادلعاىد، ادلعاىد السلفية والعصريةواآلن، 

م اللغة العربية يف ادلعاىد إبندونيسيا، فإن اختالف رغبة الشيخ يف يودلا نتكلم عن تعل

ي يتسبب يف عمل الطرفني بشكل خمتلف، اختيار منوذج التعليم بني ادلعهد السلفي والعصر 

. وهبذه االختالفات ولدت ةلذلك ختتلف ادلناىج واالسًتاتيجيات وتقاومي التعليم ادلستخدم
                                                 

، )سورااباي: احلىرمني جااي( س. خمتار األحاديث النبوية واحلكم احملمديةالسيد أمحد اذلامشي ادلصري،  ٖ
    ٛ، ص. ٕ٘ٓٓ

4
 Moh. Tohiri Habib, ”Pembelajaran Bahasa Arab Di Pesantren Tradisional; Kurikulum, 

Tujuan, Bahan Ajar Dan Metode”,  Jurnal Al-Di’ayah, Vol. 06 No. 01, (Juli, 2017). hlm.73  
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على  ادورنعهد العصري على أمهم قيف ادل ونتلفون من حيث القدرة. يظهر متخرجطلبة خم

اللغتني يف احملادثة اليومية،  طالب مستخدموناالتصال ابللغتني العربية واإلجنليزية، ألن فيو 

يف البيئة، ابإلضافة  الطالبويف الواقع يتم استخدام اللغتني كلغة رمسية ينبغي أن يستخدمها 

إىل ذلك، ادلعهد العصري أيضا لو شعار "اللغة اتج ادلعهد" يظهر ىذا الشعار ىوية ادلعهد 

 ٘ .للطالبالعصري الذي يؤكد على القدرة اللغوية 

. البيئة اللغوية كما رأى ىيدىي دوالي ىي كل ما عصري لو بيئة لغويةادلعهد ال 

يسمعو ادلتعلم وما يشاىده مما يتعلق ابللغة الثانية ادلدروسة وأما ما تشتملو البيئة اللغوية ىي 

حني عملية التعلم يف الفصل األحوال يف ادلقصف أو الدكان، احملاورة مع األصدقاء واألحوال 

 ٙوس وغريىا.وحني قراءة الدر 

ة. غة العربية إلتقان قواعد اللغادلعهد السلفي خمتلف بذلك، تفضيل تعليم الل أما

تدرس ىذه القواعد يف مادتني رئيستني يعرفان ب  )النحو( و )الصرف(. كالمها جيبان أن يتقنا 

 تراكيب اللغة العربية. قواعد و القادرين على معرفة  الطالبلكي يكون 

                                                 
5
 Chairul Fadli, ”Pembelajaran  Bahasa Arab Di Pesantren Modern dan Pesantren 

Tradisional (Studi Komparatif antara Pondok Pesantren As’ad dan Pondok Pesantren 

Sa’adatuddirain Kota Jambi”, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). hlm.6 
، )ماالنج: مطبعة جامعة موالَّن ملك البيئة اللغوية: تكوينها ودورها يف اكتساب العربيةحلمي زىدي،  6

 ٜٖ( ص. ٜٕٓٓإبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
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العربية كلغة احملدثة اليومية َّندر جدا، ألن تركيز دراستهم على إن استخدام اللغة 

. لذا فإن معظم العربية النحو والصرف. ونتيجة، ديكنهم قادرون على قراءة وفهم الكتب

ادلعهد السلفي قليلون جداً يف القدرة على التحدث أو الكالم ابستخدام اللغة  يفادلتخرجني 

  ٚالعربية.

ادلعهد السلفي واضح جداً،   يفمهارة الكالم على متخرجنيإن التعّرف على قدرة 

، وكذلك تعليم اللغة العربية ليس مؤكد على غة العربيةأمهم غري ماىرين على مهارة كالم الل

وىو الشيخ  ادلعهد السلفي يف خيتلف أبحد ادلتخرجني ،الواقع يفو قدرة الكالم والتحدث. 

يف بعض  أنكبرية يف الكالم ابستخدام اللغة العربية. احلاج دمحم جهر مسني الذي ديهر برباعة  

ادلناسبة يزور الضيوفون من الشرق األوسط، على سبيل ادلثال من السودان وادلغرب واليمن 

الشيخ احلاج دمحم جهر مسني معهم ابللغة  وغريىا. وحني أييت الضيوفون إىل منزلو، يتكلم

. عندما فقط معهد دار السالم مراتبورا يف العربية صحيحا وجيدا. يف احلقيقة، ىو متخرج

درس يف دار السالم، تركيز تعليم اللغة العربية ىو على النحو والصرف، ألن ىذين األمرين 

                                                 
7
 Moh. Tohiri Habib, op.cit, hlm. 77 
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معهد . وليس يف مهمني للطلبة ليتمكنوا من قراءة الكتب، مثل كتب الفقو، التفسري، وغريىا

 ٛ.تطبيق كالم العربية دار السالم مراتبورا

على اكتساب  قادرادلعهد السلفي، الشيخ احلاج دمحم جهر مسني  يفوابعتباره متخرج 

 سهلةمهارة الكالم وإتقامها ليست بصرف النظر عن منطو يف التعلم. منط التعلم ىو طريقة 

 Visual) حصول ادلعلومات، سواء منط التعلم البصرييف استيعاب وتنظيم و  شخصلدى 

Learning،) والسمعي (Auditory Learning) واحلركي (Kinesthetic Learning) لذا، ديكن .

القول أن منط التعلم ادلناسب ىو أحد مفاتيح جناح الشخص يف التعلم، خاصة يف تعلم 

جبانب ذلك، لكل الطالب دييل إىل احلصول على أفضل اسًتاتيجات التعلم لتعظيم اللغة. 

عل يؤخذ الطالب جلالذي إجراءات معينة اسًتاتيجية التعلم ىي  .منط التعلم اخلاص هبم

  التعلم أبسرع وأسهل وأفرح وأكثر من توجيو ذاين وأكثر من حتويل إىل مواقف جديدة. 

الظاىرة َّندرة وفريدة من نوعها. عندئذ، تريد ىذه ومن الشرح، ترى الباحثة أن 

 سيمنيالشيخ احلاج دمحم جهري تعلم  منطعن  العلمي لبحثاب تقومالباحثة أن 

 يف اكتساب مهارة الكالم.  هواسرتاتيجية تعلم

                                                 
8
 مهارا.  ٜٗ: ٔٔيف الساعة  ٕٚٔٓدسيمرب  ٕٓيوم األربعاء، مقابلة   
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  أسئلة البحث  -ب

 ، ىي: ةومن ىذه خلفية البحث فتحدد الباحثة ادلشكل

 يف اكتساب مهارة الكالم؟  الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني  ما منط تعلم .ٔ

 يف اكتساب مهارة الكالم؟ سيمني الشيخ احلاج دمحم جهري ما اسًتاتيجية تعلم .ٕ

 التحديد اإلجرائي  -ج

احتياطا من اخلطأ يف فهم ىذا ادلوضوع وألن ال يتسع اىتمام البحث، شعرت 

 الباحثة ابحلاجة إىل التعاريف اإلجرائية ذلذا ادلوضوع كما يلي:

 منط التعلم  .ٔ

يعاب وتنظيم يف است لشيخ احلاج دمحم جهري سيمنيل وادلقصود ىو طريقة سهلة

 (،Visual Learning) الواردة، سواء منط التعلم البصري وحصول على ادلعلومات

 .(Kinesthetic Learning) واحلركي (Auditory Learning)والسمعي

 التعلماسًتاتيجية  .ٕ

 لشيخ احلاج دمحم جهري سيمنياب إجراءات معينة قام ىيوادلقصود ابسًتاتيجية التعلم 

اختذت اسًتاتيجية التعلم وقفا . وأفرحأبسرع وأسهل  مهارة كالم اللغة العربيةعل تعلم جل
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ادلعرفية  ةواالسًتاتيجي( Memory Strategy) اسًتاتيجية الذاكرة، وىي: (Oxford)  كسفوردأل

(Cognitive Strategy)  اسًتاتيجية التعويضو (Convensation Strategy ) وراء  ةاسًتاتيجيو

 ةواالسًتاتيجي ( Affective Strategy) العاطفية ةواالسًتاتيجي (Metacognitive Strategy)ادلعرفية 

 (. Social Strategyجتماعية )اال

 

 مهارة الكالم  .ٖ

اإلابنة واإلفصاح عما جيول يف خاطر اإلنسان من أفكاره ومشاعره من ىو الكالم 

قام هبا  ادلقصود مبهارة الكالم يف ىذا البحث يعين مهارة يف االتصال حيث يفهمو اآلخرون.

 . ىاغري بأو  مع الناطقني هبا احلاج دمحم جهري سيمنيلشيخ ا

 أهداف البحث -د

 ويهدف ىذا البحث دلعرفة األمر اآليت :

 يف اكتساب مهارة الكالم. الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني  منط تعلم .ٔ

 .يف اكتساب مهارة الكالم الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني تعلم اسًتاتيجية  .ٕ

 أمهية البحث -ه
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 ترجى أن تكون ذلا فوائد، وىي:البحث العلمي ا نتائج ىذ

 نظرية أمهية  -ٔ

 نظرية من ىذا البحث كما يلي: أمهية 

 . زايدة ادلعرفة العلمية للكاتبة والقارئني، خصوصا ما يتعلق مبوضوع اللغة العربية .ٔ

 اسًتاتيجية التعلم. و  نمطزايدة ادلعرفة العلمية للكاتبة والقارئني ما يتعلق ب .ٕ

 يقيةتطبأمهية   -ٕ

 من ىذا البحث كما يلي: تطبيقيةأمهية 

  علمني للم .ٔ

تعلم ادلختلفة، ديكن اسًتاتيجيات الطلبة الذين لديهم أمناط و عن الكتساب ادلعرفة 

 ادلساعدة التعليمية اتر وتطو  سائلالو و واالسًتاتيجيات  عليمأن خيتار طرق الت علمنيللم

 . اليت تعتمد بشكل عام على ىؤالء الطلبة ادلناسبة

 متعلمنيلل .ٕ

ديكنهم أيضا أن ديهروا يف مهارة أو آخرين  الذين درسوا يف ادلعهد السلفي ادلتعلمون

تعلم اسًتاتيجيات الأن يكتشفوا وحيددوا أمناط و  ونيستطيعىم الكالم. ليس ىذا فقط، 

  .حتقيق جناح التعلم بسهولة يفادلناسبة ذلم، حىت يتمكنوا 
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 الدراسات السابقة -و

 الثانية السابع ابدلرحلة للصف العربية اللغة تعلم نتيجة يف الطالب أمناط تعلم رمحوايت، آثر إيرا .ٔ

 كلية الًتبية اللغة العربية تعليم قسم :. يوكياكراتثكالور. البح احلكومية الثانوية ابدلدرسة

 . ٖٕٔٓ .يوكياكرات كاليجاكا سوَّنن احلكومية اإلسالمية والتعليم جامعة

وحسب هللا، اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية بطلبة قسم تعليم اللغة العربية  أمحد مرادي   .ٕ

، س. ٔٔجزء  ،(Linguaجبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني، رللة لينغوا )

ٕٓٔٙ.   

كلية النفس، جامعة رللة  آثر منط تعلم الطلبة على إجناز تعلم الرايضية، نونيك فراديتا ساري،  .ٖ

 أمحد دىالن.  

 نتيجة يف الطالب منط تعلم حبث عن آثرجد ثالثة مواضيع، ادلوضوع األول ىناك تو 

 وخلفية كالور، احلكومية الثانوية ابدلدرسة الثانية السابع ابدلرحلة للصف العربية اللغة تعلم

 طريقة تعلق إبضافةي عما العربية اللغة تعليم عملية يف ادلشكالت وجود ىي البحث ىذا

 يف تعلم الطالب يهتم بنمط ال ادلعلم أبن التعليم تقنية استخدام يناسب التعليم. وال وتقنية

حبث عن وادلوضوع الثاين  .بعضهم ببعض خيتلفون الطالب كل تعلم منط وأما التعليم.
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هارات ادلواد اللغوية وادلاسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية بطلبة قسم تعليم اللغة العربية يف تعليم 

فأما  .حبث عن آثر منط تعلم الطلبة على إجناز تعلم الرايضيةاللغوية. وادلوضوع الثالث 

 يفه واسرتاتيجية تعلم الشيخ احلاج دمحم جهري سيمنيتعلم  منطعن  تحبثالباحثة 

  اكتساب مهارة الكالم.

 هيكل البحث  -ز

 أبواب، وىي: مخسةتعرض الباحثة ىذا البحث يف 

خلفية البحث وأسئلة البحث وحتديد  : ادلقّدمة وىي يتضمن علىالباب األول 

 وأمهية البحث والدراسات السابقة وىيكل البحث. اإلجرائي وأىداف البحث

منط التعلم واسًتاتيجية التعلم  : اإلطار النظري يتضمن على مفهومالباب الثاين

  ومهارة الكالم.  

نوع ومدخل البحث وتصميم البحث يتضمن على  منهج البحث: الباب الثالث

وموضوع البحث وذايت البحث والبياَّنت ومصادرىا وأساليب مجع البياَّنت وأسلوب حتليل 

 البياَّنت. 
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سرية الشيخ احلاج دمحم جهري سيمني  يف ىذا الباب يتضمن على الباب الرابع:

 البياَّنت وحتليلها  تقدميو 

 تتضمن على خالصة البحث وتوصيات البحث  اخلادتة الباب اخلامس:

 

 

 

 

 

 

 
 


