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 الباب األول 
 مدخل الدراسة 

 
 الدراسة خلفية  -أ

املسلمني يف العامل،   اللغة العربية وهي لغة الكتاب املقدس الذي نزل إلرشاد
ه ينطقىل "إان أنزلناه قرآان عريبا لعلكم تعقلون". وكذا احلديث الشريف  اكما قال تع

للغة العربية. مث ابلطبع هو من أهم اللغة للماليني من املسلمني، سواء كان  النيب اب
أو   شرحالعرب  )  العجم.  وايس  هيالري  اللغة،  علم  جامعة  1987أستاذ  من   ،)

اللغة   يستعمل  املسلمني  عند  املقدس  الكتاب  أي  الكرمي  القرآن  أن  "كما  لندن، 
العامل االسالمية يف  الدولة  اثنية يف  العربية كلغة  اللغة  فأصبحت  مثل      1".العربية، 

وعلى    2. حاليا  العربية  البالد  هبا  عتتمت  الىت  االقتصادية  للمكانة  نظرا  وأمريكا  أورواب
املعلوم أن أكثر علوم االسالم حفظت ابلكتب املؤلفات ابللغة العربية. فالبد ملن  

 يريد التعمق يف الدين أن ميّهر نفسه هبذه اللغة الثانية.
 األسباب اآلتية:  إىلوترجع أمهية اللغة العربية 

واحلديث  -1 الكرمي  )القرآن  احلنيف  اإلسالم  للدين  األساسيني  املصدرين  لغة  إهنا 
 لشريف( وهي بذلك، اللغة اليت حيتاج إليها كل مسلم ملتزم بشرائع دينه ا

تصح   -2 ال  العبادات  بعض  أن  أي  العبادة  لغة  اللغة  إ إهنا  هبذه  أديت  إذا  ال 
 كالصالة.

املكانة االقتصادية للعرب. إن العرب اآلن ينمون أقتصاداي بشكل سريع بفضل   -3
مما   ومعدنية،  نفطية  ثروات  من  لديهم  ووزان  ما  اقتصاداي كبريا،  وزان  هلم  جيعل 

 سياسيا موازان.
 

1 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), h. 1. 
 .5 .ص ،م( 2000)األردن: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربية،حممد علي اخلويل،  2
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عدد متكلمي اللغة العربية. إن سبع دول العامل تتكلم هبا كلغة أوىل كما أن كثريا   -4
 3من شعوب الدول االسالمية تستخدمها كلغة اثنية. 

إىل   العربية  اللغة  يف  إوصلت  الدولة  هذه  إىل  االسالم  دخول  منذ  ندونيسيا 
هلجري املوافق ابلقرن السابع امليالدي، استنادا إىل السجالت الصينية. القرن األول ا

الوالايت  إىل كل  االسالم  انتشر  ومنها  أتشيه،  منطقة  هي  دخلها  منطقة  وأول 
آسيا.  شرق  جنوب  يف  االندونيسيني    4املوجودة  تعلم  من  اهلدف  األمر،  بداية  ويف 

الدينية وابلذات ما يتعلق أبداء    املسلمني هذه اللغة وتعليمها ليس إال لسد احلاجات 
واألذكار  األدعية  يف  حمصورة  املدروسة  اللغوية  فاملواد  الدينية كالصالة.  العبادات 
الطريقة األجبدية   التعليم هى  املتبعة يف هذا  الطريقة  أما  القرآن.  القصرية من  والسور 

(alphabetic method)    الصوتية الطريقة  أو  احلرفية  ابلطريقة  الطريقة  املعروفة  أو 
 5البغدادية.

واحلف للقراءة  القرآن  يعترب  ال  الزمن،  مضي  احلياة   ظومع  منهج  هو  وإمنا  فقط 
الذي جيب أن يفهم معناه وتطبق تعاليمه يف هذه احلياة. والعديد من كتب الدينية الىت  
يرتجم من العربية إىل اإلندونيسية لتغطية احتياجات فهم دينهم خصوصا ملن مل يفهم  

ليس بكاف هلم. فانطلق من هذا الفهم أن اهلدف من تعليم اللغة    ، وهذاة العربيةاللغ
االسالمية، العلوم  والتبحر يف  التعمق  هو  "تعلموا   العربية  وسلم،  عليه  وقال صلى هللا 

وتشتمل املواد اللغوية املدروسة على الفقه والعقائد واحلديث    ،العربية فإهنا من دينكم"
فن   مع كتاب خاص يف كل  والبالغة  والصرف  العربية كالنحو  اللغة  وعلوم  والتفسري 

كفاية العوام يف العقائد، واألربعني النووية ورايض  و كفتح القريب وفتح املعني يف الفقه،  
لتفسري، وألفية ابن مالك والصرف وجواهر  الصاحلني يف احلديث، وتفسري اجلاللني يف ا

 
 .  20-19ص. أساليب تدريس اللغة العربية، حممد علي اخلويل،   3

، حبث مقدم لنيل درجة  مناهج تعليم اللغة العربية يف املدارس االبتدائية ابندونيسيا )دراسة حتليلية تقوميية(شهداء صاحل نور،   4
 5، ص. 2004  :الدكتورة يف الرتبية )املناهج وطرق التدريس(، غري منشور، اخلرطوم 

العربية )دراسة عن طريقة تدريس  أمحد زبيدي،     5 اللغة  كياهي احلاج اإلمام زركشي كونتور )إندونيسيا( وجهوده يف تعليم 
 3، ص. 2007  :، حبث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري يف تعليم اللغة العربية، غري منشور، ماالمجمهاريت الكالم والكتابة(
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أما الطريقة الشائعة املطبقة للوصول إىل هذا اهلدف هو    6البالغة يف علوم اللغة العربية.
 طريقة القواعد والرتمجة.

على  الطالب  قدرة  تطوير  هو  األجنبية  اللغة  تعليم  من  الرئيسية  واألهداف 
واحملكية املكتوبة  اللغة  عل   .استخدام  اللغوية. القدرة  املهارة  تسمى  اللغة  استخدام  ى 

وتنقسم هذه املهارة إىل أربعة أقسام، وهي مهارة االستماع ومهارة التحدث أو الكالم  
الكتابة ومهارة  القراءة  املهارة   مهارة .ومهارة  إىل  تصنيفها  ميكن  والقراءة  االستماع 

 7. اجيةالتقبلية، بينما كان الكالم والكتابة تصنف إىل املهارات اإلنت

السيما   اإلسالمية  الدينية كاملدارس  الرتبية  مؤسسة  يف كل  العربية  اللغة  فتدرس 
املعهد   مع  املعهد.  به  والعمل  فيه،  وتعمق  وفهمه  االسالم  دين  لتعليم  املؤسسة  هو 

احلياة. يهتم ابلدراسة االسالمية    8التمسك أبخالق احلسنة طول  اليت  للمعاهد  فالبد 
 . يف إعطاء القدرة اللغوية لدى املتعلمنيالكفاءة 

و  إلزاميا،  دراسة  العربية  اللغة  يستعمل  املعاهد  اللغات،  يف  املهارات  بعض لنيل 
بينهمالأيضا ك  هااستخدمت املعهد   لالتصال  اليومية  فعالة  ، لغة  الطريقة  هذه  وتعترب 
املهارات هي قدرة املتعلم على استخدام و  9.مهارات اللغة العربية لدى املتعلمنيلتطوير 

 10. كيفية حتصيله  علىتوجد يف واقع احلياة دون النظر اللغة لألغراض اليت 

ومن املؤسسات التعليمية اليت كانت عندها اهتمام كبري يف تعليم اللغة العربية هي  
ومن أنواع املعهد الىت ينتشر حوالني هو   -كما سبقت اإلشارة إليها–املعهد اإلسالمي 

 
6 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab,  (Malang:  Misykat, 2004), h. 

22 
7Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), h. 129. 
8B. Marjani Awi, “Pondok Pesantren: Ciri Khas, Perkembangan dan Sistem Pendidikannya,” 

di unduh pada http://journal.uin-alauddin.ac.id. Pada 23 Maret 2017 mengutip dari Mastuhu, 

Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem 

Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), h. 55. 
9Dewi Ferawati, “Studi Komparasi Kemahiran Berbahasa Arab Antara Siswi Program 

Unggulan dan Multilingual di Madrasah Mua’llimat Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Pelajaran 

2015/206” (Tesis tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), h. 2-3. 
10 Clark dalam Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atun Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 144. 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/
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املعهد    .11واملعهد اخللفي املعهد السلفي واملعهد العصري واملعهد شبه املعهد السلفي  
الذ املعهد  هو  اللغة  السلفى  تعليم  هو  ومنهجه  الفقه،  علوم  تفقه يف  على  تفضل  ي 

العربية لتفقه على األحكام اإلسالمية، وكذا طريقته هي الطريقة لتعلم كتبالرتاث وهي  
طريقة القواعد والرتمجة. وأما املعهد اخللفي هو اجملدد من املعهد السلفي، هذا املعهد ال 

األس اللغة  تعليم  على  تعليمه  تصميم  تكوين  حيدد  على  يشدد  املعهد  ولكن  اليبة 
واملعهد شبه املعهد السلفي واملعهد  ونوع اآلخر هو  12املهارات اللغوية إتصالية وكاملة.

 هد الىت تقوم بني املعهد السلفي واخللفي. اخللفي، وهذا هو املع

من األنواع  اللغة    مجيع  تعلموا  اإلسالمي  هبا.  العربية  املعهد  إلتحاقهم  هم منذ 
الدينية  ونتقوم املواد  مجيع  والصرف،  و   بدراسة  النحو،  مثل  اللغوايت  فيه  يدرس 

والبالغة، والعروض لضروريته يف فهم النصوص العربية. وكذا علم احملادثة للذين فهموا 
 أنه مطلوب.
املدرس    جيب  اللغات،  من  املزيد  استخدام  إىل  احلاجة  بسبب يف كل أنواع  على 

واالسرتاتيجيات   وكذا طرق التدريس  صحيح  بشكل  للغةا  تعلم  أن يطّبق مناهج املعهد
  اللغة  نيل مهارات للطالب على ميكن حىت اإلندونيسي، اجملتمع لثقافة وفًقا املستخدمة
 مملة.  بسهولة ال

يف كشف ووصف الظواهر الواقعية يف    ةفهذا البحث، حماولة متواضعة من الباحث
كشف مجيع يالدراسة    وكذااملعهد السلفى واخللفي.    يف املعهد شبهتعليم اللغة العربية  

أهو    املادة املطبقة وكذا عملية التعليم من حيث    املعهدينالعوامل املميزة بني  كاألشياء  
   إعطاء النمط هلذا التعليم.حماولة مييل إىل املعهد السلفي أم إىل اخللفي فنحتاج إىل 

 

 

 
11 H. A. Idhoh Anas, “Kurikulum dan Metodologi Pembelajaran Pesantren,” Cendikia, Vol. 

10 No. 1 (2012) 
من   12 dengan-salaf-pesantren-pondok-https://pontren.com/2018/02/26/perbedaan-نقلت 

ponpes-modern/ 
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 دراسة مشكلة ال -ب
ميكن تفصيل مشكلة البحث السابقة يف ثالث   انطالقا من املقدمة املذكورة

 تالية:النقاط 
 ؟روضة الطالبنياملعهد السلفي  كيف تعليم اللغة العربية يف -1

 ؟اخللفي رشيدية خالديةاملعهد  كيف تعليم اللغة العربية يف -2

 ؟هد اخللفيالعربية يف املعهد السلفي واملع والفروق بني تعليم اللغةما املساوات  -3
 

 الدراسة أهداف  -ج
 : إىلذكرها فيهدف هذا البحث  ةالسابق مشكلة الدراسة إىلنظرا 

 .روضة الطالبنياملعهد السلفي  تعليم اللغة العربية يف الكشف عن -1

 . رشيدية خالديةاخللفي املعهد  تعليم اللغة العربية يفالكشف عن  -2

املساوات والفروق بني تعليم اللغة العربية يف املعهد السلفي واملعهد الكشف عن  -3
 .اخللفي

 
 فوائد الدراسة  -د

 ترجى أمهية هذا البحث من انحيتني مها األمهية النظرية واألمهية التطبيقية 
 األمهية النظرية  -1

و إ النظرايت  ابراز  يف  يسهم  البحث  هذا  الثإن  يف  روات  ثراء  العلمية 
اإل العلوم  اإلسالمي  ذخائر  املعهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  وابلذات  سالمية 

 للجامعيني واملثقفني والباحثني واملشتغلني يف جمال التعليم. 
 األمهية التطبيقية  -2

عطاء الصورة املتكاملة عن  إيسهم هذا البحث من الناحية التطبيقية يف  
والبيئة اللغوية يف تعليم اللغة العربية املناسب لطلبة  املواد الدراسية وعملية التعليم  
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وتطويره. مث إن نتيجة    روضة الطالبني  املعهد اإلسالمي املعهد رشيدية خالدية و 
هذا البحث ميكن اعتبارها كتقومي للمعاهد يف اجناح تعليم اللغة العربية وتفعيله  

وي التعليم  مستوى  يرتقي  حىت  يستطيع فيها  ما  أقصى  إىل  ليه  إالوصول    رتفع 
فع للمؤسسات الرتبوية األخرى ابلكمال. إضافة إىل ذلك، فإن هذه الدراسة تن

 . جناح تعليم اللغة العربيةإيف 
 

 العملي التعريف  -ه
ولسد   البحث  هذا  يف  املتداولة  املصطلحات  على  والفهم  التعرف  لتسهيل 

قام فيه،  اخلطأ  هذا    توجود  يف  املستخدمة  املصطلحات  بعض  بتوضيح  الباحثة 
 : البحث. وهذه املصطلحات هي كما أييت

. والعلم هو جمموعة من احلقائق واملعلومات 13كلمة "التعليم" من الِعْلم   : تعليم
 14والقيم، وصل إليها العقل البشري ابلتفكري والتجربة، فآمن هبا وطبقها يف حياته.

هنا والطالبات    فالتعليم  املدرس  يعملها  عمل  يف كل  الباحثة  األشياء ختتصه  أو 
.  داخل الغرفة الدراسية أم خارجها  حصة اللغة العربية  املوجودة حوايل الطلبة إما يف 

، وعن عملية تعليمها وعن البيئة  يف الغرفة الدراسية  وحيتوي هذا إىل أي مواد درست 
 اللغوية املوجودة يف املعهد. 

املعهد : كلماملعهد البيت    (pondok)  ة  أو  السكن  مبعىن  اجلاوية  اللغة  يف 
السكن   15الصغري.  هي  عناصر؛  مخسة  هلا  اليت  الرتبوية  الوحدة  هو  ابملعهد  ويعين 

ابملعهد وأرادت الباحثة    16والطلبة، وتعليم كتب الرتاث االسالمية واملسجد وكياهي. 
شبه املعهد السلفي واخللفي. واختارت املعهد    عهداملاإلسالمي يف هذا البحث هو  

الطالبني روضة  آبمونتاي  ومعهد  اإلسالمي  خالدية  الثانوية  رشيدية  ختتار   .مرحلة 
 

 .417، ص.  1990دار الفكر(،  :، )بريوتلسان العربأبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور،   13

 21، ص. (1966دار املعارف،  :مصر )، املوجه الفين ملدرسي اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،    14

15Manfred Zambek, Pesantren dan Perubahan Sosial, )Jakarta: P3M(, 1986, hal. 7 
16Zamakhsari Dhofir, Tradisi Pesantren, )Jakarta: LP3ES (, 1982, hal. 44 
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املعهد  واختارت  آمونتاي.  مبدينة  املعهد  أكرب  ألهنا  خالدية  رشيدية  املعهد  الباحثة 
األوحد   املعهد  إلنه  الطالبني  أوجب  آبمونتاي  اإلسالمي روضة  جلميع طالبه  الذي 

 يف طبقة الثانوية  ساعة يف املعهد. وحددت الباحثة الفصل األول والثاىن  24السكن  
 يف كل املعهد أة ما يسمى ابملرحلة اإلبتدائي يف اللغة العربية.

وجدت فيه عالمة املعهد السلفي   يهو املعهد الذ: شبه املعهد السلفي واملعهد اخللفي
كمثل تعليم كتب الرتاث واللغة اتصال بينهم هي اللغة احمللية. وأيضا هناك عالمة املعهد 
 اخللفي كمثل إدخاهلم املواد الدنيوية وكذا إشراك املعهد يف اإلمتحان الوطنية.


