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ABSTRACT
This study aims to know and find Malay words derived from Arabic in the
DAYA dictionary. This research helps students learn Arabic indirectly using their
language, so they can learn, memorize vocabulary and understand its meaning
more easily. Researchers found two results: the first is the presence of Arabic
words in the Daya dictionary and the number reaches around 184 words from
the letter K to the letter M, and the second is through these Malay words, the
teaching and learning process can be facilitated in designing a curriculum
appropriate for the Malay community, and that is by using the words of Malay
Language which originated from Arabic making it easier for Malay people to
learn Arabic. This study includes four skills except for writing skills, and in them
consists of; dialogues, vocabulary, exercises, and texts, as well as methods and
methods in teaching Arabic to Malay beginners.
Keywords: proposed curriculum, teaching Arabic, Malay words derived from
Arabi

المقدمة
مهارة الكالم يف اللغة الثانية من املهارات األساسية اليت متثل غاية من غايات الدراسة
.)9191 ، (طعيمة.اللغوية
وصلت اللغة العربية إىل اجلزر املاليوية على أقل تقدير يف القرن السابع امليالدي ويتزامن
 وبدأ املسلمون. بوصفها لغة الدين والعبادات والرتاث والتعلم،وصوهلا مع دخول اإلسالم اجمليد
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املاليويون علماؤهم وعامتهم يف التعامل هبذه اللغة قراءة وكتابة واستماعاً وكالماً(حنفي دولة
وعبدالوهاب زكريا0292 .م) .واملاليو ال ينفك عن اإلسالم حيث أن املاليويني إن خرج من
اإلسالم أو ارتد ليس ماليويا ألن كل املاليويني مسلمون (مفيت املالزيا )1122.وبذلك ال يتصور
أن يتعبد أحد املاليويني بدون معرفة بعض املفردات العربية كالصالة و الوضوء و الصوم والدعاء
واحلج وغري ذلك.
إن املاليويني يف هذا العامل ينتشرون يف دول كثرية منها إندونيسيا ؛ وبروناي دار السالم،
وسيغافورة ،وكذلك ماليزيا .وبرغم عن ذلك جند أن يف اللغة املاليوية كلمات كثرية منها مقرتضة
من اللغة العربية ،ومن هذه الظاهرة من غري مستحيل أن يتعلم املاليويون اللغة العربية اليت تقرتض.
وكثري من املاليويني ال يعون أن اللغة املاليوية بعضها مقرتضة من اللغة العربية ،وهذا يؤثر يف اجلانب
النفسي مبا جيعلوهنم يظنون أن اللغة العربية صعبة ،مع أن فيها بعض املفردات املاليوية تقرتض من
اللغة العربية .وكذلك من قلة معرفة الكلمات املاليوية تؤدي إىل قلة اهتمام ببناء منهاج تعليم
وتعلم اللغة العربية لدى املاليويني ،مع أن من املمكن إنشاء منهج جديد لتعليم وتعلم اللغة العربية
لدى امل اليويني من خالل الكلمات املاليوية ذات أصل عريب ،لغرض تسهيال ملعلمني يف تعليم
اللغة العربية لدى املاليويني وتسهيال متعلمون ماليويون يف تعلم اللغة العربية .هبذا حيتاج إىل منهج
مناسب لتعليم املاليويني اللغة العربية واملتعلمني املاليويني يف تعلم اللغة العربية .إن تعليم اللغة
العربية لغري الناطقني هبا خيتلف عن تعليميها ألبنائها ،حيث إن دافعة كل من تعلم العربية ختتلف
من شخص آلخر ،ومن هنا جيب أخذ االعتبار يف وضع منهج واختيار طريقة وأسلوب مناسب
لكل موقف

.
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منهج البحث
إن طريقة أو مدخل البحث الذي يستخدمها الباحث يف هذا البحث هو املدخل الوصفي
والنوعي وهو "منهج يقوم على وصف دقيق ملوضوع الدراسة ،وتفسريها ،وحتليلها ،وحتديد خطة
العمل" (حافظ فرج أمحد2341 .هـ1112-م).

وبناء على هذا املنهج يستفيد الباحث من البحوث السابقة اليت تتعلق بالكلمات املاليوية
ذات أصل عريب يف قاموس دايا حرف ) .(K-Mمث تصميم تلك الكلمات إىل منهج مقرتح الذي
يتضمن فيه تعليم مهارة الكالم من احلوارات ،واملفرادات ،والتدريبات ،والنصوص ،وكذلك
األساليب والطرق يف تعليم اللغة العربية للماليويني لتنمية مهارة الكالم.
نتائج البحث
أ .مفهوم منهج تعليم اللغة العربية
لغة  :املنهج أو املنهاج مشتقان من النهج ،وهو الطريق الواضح ( لسان العرب (ن ه ج) ).
قال تعاىل "لكل جعلنا شرعة ومنهاجا".
اصطالحا  :ويعرف املنهج يف اصطالح علماء الرتبية وعلم النفس بأنه (حممد عزت عبد

املوجود و آخرون).
 .9كل اخلربات اليت مير هبا التلميذ ،بصرف النظر عن أين وكيف يتلقاها.
 .0كل اخلربات اليت يتلقاها التلميذ حتت إشراف املدرسة.
 .3جمموع اخلربات الرتبوية،والثقافة،واالجتماعية،والفنية اليت هتيئها املدرسة لتالميذه
داخل املدرسة أو خارجها ،بقصد مساعدهتم على النمو الشامل ،وتعديل سلوكهم
طبقا ألهدافها الرتبوية.
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ومفهوم املنهج القدمي يف اصطالح الرتبوية هو جمموع احلقائق واملفاهيم واألفكار اليت
يدرسها التالميذ يف صورة مواد دراسية (صاحل ذياب هندي وهشام عامر عليان.)9191،
استخدم كلمة "منهج"هبذا املعىن ألول مرة من اللغة الالتنيية مستخدمة يف الرياضة مبعىن
مسافة اجلري ،أو مسافة يلزم لكل فرد أن يقوم هبا من البداية إىل النهاية)

2015

. (Muhaimin,ومن التعريفات اليت قد سبق ذكرها استنبط الباحث بأن املقصود من منهج
مقرتح هو فكرة جديدة اليت ستضاف إىل جمموع احلقائق واملفاهيم واألفكار اليت يدرسها
التالميذ يف صورة مواد دراسية.
ب .مفهوم تعليم اللغة العربية
.1

تعريف تعليم اللغة العربية

لغة  :عند قاموس املنجد كلمة "تعليم" يشتق من َعل َم  -يعلم-تعليما و يقال
علمه الصنعة وغريها مبعىن جعله يعلم (.لويس معلوف )1976،
اصطالحا  :بناء من التعريفات السابقة فتعليم اللغة العربية هو إيصال املعلم معلومات
اللغة العربية إىل املتعلمني وإعادة بناء خربة اليت يكتسب املتعلم بواسطتها معرفة اللغة
العربية ومهاراهتا واجتاهاهتا.
ت .مفهوم االقتراض اللغوي
كلمة االقرتاض مأخوذة من قرض ،ويدور معناها حول األخذ واإلعطاء والتبادل التجاري،
وإصداء اخلري للمرء(ابن منظر  ، )9111 ،ويف االصطالح فهو أخذ ألفاظ معينة ،واستعارة مفردات
يف جمال خاص من لغة إىل لغة أخرى) سعيد علي ، .أبريل  .)0299ويقول عامل ماريو يب أن ظاهرة
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االقرتاض بني اللغات هي "العملية اليت متتص هبا لغة ما ألفاظا وتعبريات ،ورمبا أيضا أصواتا وأشكاال

قواعدية من لغة أخرى ،ومع تكيفها يف استخدامها ،أو بدون تكيف صويت وداليل"(

كمال

حممد جاه اهلل ومبارك حممد عبد املوىل) 1966.يفهم من التعريف السابق أن االقرتاض حيصل بعملية
أخذ ألفاظ أو مفردات أو عبارة سواء صوتيا أو كتابيا أو قواعديا ،وذلك مع مراعة احلال.
وأما ألفاظ قد يكون بقيت معانيها يف اللغة األهداف أو اتسعت معانيها يف اللغة األهداف
أو ضاقت معانيها يف اللغة األهداف أو انتقلت معانيها إىل معان أخرى يف اللغة األهداف.
وصف الكلمات الماليوية ذات أصل عربي في قاموس دايا ( )DAYAمن حرف  Lإلى

M

نموذجا(.مسونطو وفرمان أمحد،وألفيان أرمان)9112،

رقم

الكلمة املاليوية

أصلها عريب

رقم الكلمة املاليوية أصلها عريب

.1

Kaabah

كعبة

.91

Mahsul

حمصول

.2

Kabilah

قبيلة

.02

Mahsyar

حمشر

.3

Kabir

كبري

.09

Maisir

ميسر

.4

Kabul

قبول

.00

Mait

ميت

.5

Kadar

قدر

.00

Majalah

جملة

.6

Kaedah

قاعدة

.02

Majlis

جملس

.7

Kafarah

كفارة

.02

Majusi

جموس

.8

Kafir

كافر

.02

Makalah

مقالة
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مقم

Makam

.01

قهار

Kahar

.9

مكر

Makar

.09

كاهن

Kahin

.11

مقبول

Makbul

01

كيفية

Kaifiat

.11

حمدوم

Makhdum

32

كالم

Kalam

.12

خمفي

Makhfi

39

قلب

Kalbu

.13

خملوق

Makhluk

30

كلمة

Kalimat

.14

معلوم

Maklum

33

كمال

Kamal

.15

معلومات

Maklumat

32

قمرية

Kamariah

.16

مأموم

Makmum

32

قناعة

Kanaah

.17

معىن

Makna

32

كنيسة

Kanisah

.18

معروف

Makruf

31

كفن

Kapan

.19

مكروح

Makruh

39

قرار

Karar

.21

.تصميم منهج مقترح لتعليم اللغة العربية من خالل الكلمات الماليوية ذات أصل عربي
أهداف المنهج

.أ
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يهدف املنهج إىل متكني الطالب من الكفايات اللغوية من املهارات األربع ما عدا مهارات
الكتابة ،وهي مهارة الالستماع ،ومهارة الكالم ،ومهارة القراءة.
أ .الكالم {مهارة الكالم }
أهدافها (رشدي أمحد طعيمة):
 .9نطق األصوات العربية نطقا صحيحا
 .0التمييز عند النطق بني األصوات املتشاهبة متييزا واضحا.
 .3التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة.
محتوى تعليم الكلمات المالوية ذات أصل عربي
ينقسم حمتوى تعليم الكلمات ااملالوية ذات أصل عريب على عدة موضوعات ،هي:
رقم

الوحدة

املوضوعات

9

الوحدة األوىل

الكعبة واملهن

0

الوحدة الثانية

القبائل والقراءة

مضمون الوحدات
 .9احلوار
 .0املفرادات ذات أصل عريب،و
اإلضافية.
 .3الرتاكيب النحوية و ألصوات
 .2التدريبات:الكالم،اإلستماع،القراءة
 .2نص القراءة
 .9احلوار
 .0املفرادات ذات أصل عريب،و
اإلضافية.
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 .3الرتاكيب النحوية و ألصوات
 .2التدريبات:الكالم،اإلستماع،القراءة
الوحدة الثالثة

3

قصة املفلس

 .9نص القراءة

واملذاهب

 .0املفرادات ذات أصل عريب.

األربعة

 .3الرتاكيب النحوية و ألصوات
 .2التدريبات:الكالم،اإلستماع،القراءة

طرق التدريس والوسائل في تعليم الكلمات المالوية ذات أصل عربي
.1كيفية تدريس الكلمات الماليوية ذات أصل عربي التي بقيت معانها في اللغة العربية.
فعلى املدرس أن يدرس الكلمات املاليوية ذات أصل عريب إن كانت معانيها بقية يف اللغة
العربية أو حتمل نفس املعىن يف اللغة العربية أن ميرها مرورا وال حيتاج املدرس أن يشرح طويال ،ألهنا
هذه املفردات املوجودة يف لغتهم وأدركوا معانيها ،إال أن االختالف يقع يف نطق هذه الكلمة عن
النطق األصلي يف اللغة العربية ،لكن على املعلم أن يهتم بتدريس الروابط املوجودة قبل أن يدخل
عليها حرف "ال" وحروف اجلر واملفردات اجلديدة اليت ال توجد يف لغتهم تصحبها يف اجلملة
"مضاف إليه"
 .1كيفية تدريس الكلمات الماليوية ذات أصل عربي التي اتسعت معانها في اللغة
العربية.
تدريس الكلمات املاليوية ذات أصل عريب إن كانت معانيها متسعة يف اللغة العربية عن
املعىن األصلي يف اللغة العربية وبعض معاين مل تكن موجودة يف اللغة العربية ،فعلى املدرس يركز
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املعلم على البيان املتفق بني اللغتني (العربية واملاليوية) وكيفية استعماهلا يف اللغة الثانية ،فإن املعترب
هو املعىن العريب.
 .2كيفية تدريس الكلمات الماليوية ذات أصل عربي التي انتقلت معانيها إلى اللغة
العربية.
قد تدخل الكلمات املاليوية يف اللغة العربية إال أن معىن اللغة العربية انتقل إىل معىن
املاليوية حبيث معناها ال يتفاوت املعىن املاليو ،وإمنا االتفاق بينهما يقع يف بعض مرفيمات
الكلمات ،فتدريس هذه الكلمات كتدريس الكلمات اجلديدة لدى الطالب املاليويني ،مع ذلك
يبغي ملدرس أن ال يرتجم إىل اللغة األصلية لبيان معانيها بقدر إمكان.
 .3كيفية تدريس الكلمات الماليوية ذات أصل عربي التي ضاقت معانها في اللغة
العربية.
قد تدخل الكلمات العربية اليت هلا معان عديدة يف اللغة املاليوية ،إال بعد دخول العربية
ضاقت معانيها يف اللغة املاليوية ،فعلى املدرس يبني املعىن املتفق بني اللغتني ،ألن الطالب قد
تعودوا باستعمال هذه املفردات مع حصرها على معىن معني يف العربية.
التقويم واالختبار
بعد انتهاء من حتديد األهداف واختيار احملتوى وطرق التدريس يبدأ الباحث يف اختيار
أدوات تقومي للمنهج املقرتح ويرى أن التقومي الفعال هي التقومي الذي خيترب مجيع كفاءة الطالب
اللغوية املرجوة املستهدف حتقيقها يف سلوكهم من خالل دراساهتم من املنهج املقرتح ،من فهم
معاين والنصوص واملفردات اليت تضمنتها الكلمات املاليوية ذات أصل عريب سواء كان استماعا
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وقراءة والتعبري وكالما وكتابة ،ويكون االختبار حتريريا من كل الوحدة وزيادة على ذلك االختبار
النهائي بعد هناية الوحدات.
االستفادة من الكلمات الماليوية ذات أصل عربي في تدريس اللغة الغربية.
الوحدة األولى :الكعبة والمهن
مفردات الوحدة األولى :

الكعبة
الكعبة

ا
املسلمون

أسالك

الحوار األول  :انظر واستمع وكرر
إهلام

 :السالم عليكم

فخري  :وعليكم السالم ،مرحبا يا أخي
إهلام  :امسي إهلام ،مامسك؟
فخري  :امسي فخري أي خدمة يا إهلام؟
إهلام

10

 :أسألك ،ما هي الكعبة؟

القبلة

املعلومات
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فخري  :الكعبة هي قبلة املسلمني للصالة .
 :ما شاء اهلل ،شكرا يا أخي على معلوماتك.

إهلام

تدريب  : 1صل بين العبارة والصورة المناسبة.
•

•

القبلة •

•

الكعبة

املعلومات •

•

أسألك •

•

التدريب ( )2اذكر المفردات التالية:

()..................

11

()....................

ISSN : 2086 - 4337

EL HAYAH : Jurnal Studi Islam, Vol. XII No. 1 Desember 2021

()................

()..................

التدريب(  ) 3أجب بنعم ( )أو بال ( .)
 .9الكعبة هي قبلة املسلمني

( )

 .0القبلة هي للزكاة

( )

 .3الذي يسأل هو فخري

( )

 .2الذي يوجب هو إهلام

( )

 .2الكعبة يف بيت املقدس

( )

التدريب ( : )4أجب عن األسئلة التالية باخصار
 .9أين الكعبة ؟ ...............
 .0ما هي الكعبة؟ ................
 .3ما اسم السائل؟..............
 .2ما اسم املسؤول؟................
التدريب ( )1تبادل السؤال والجواب مع زميلك ،كما في المثالين.
المثال ()1
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ط  : 9ما هذه ؟

ط : 9ما هذا؟

ط : 0هذه الكعبة.

ط: 0هذاالصندوق

.2
الكتاب

املعطف

القلم

السبورة

املروحة

خالصة البحث

خالصة البحث
بعد أن متت هذه الدراسة لقد توصل الباحث إىل نتائج البحث بعد أن قام بتصميم
منهج مقرتح من الكلمات املاليوية ذات أصل عريب .فهذه النتائج مهمة وجودها يف إمتام هذا

البحث .هاهي نتائج:
 .1وجود الكلمات املالوية ذات أصل عريب يف قاموس دايا من حرف  .K-Mوهي 184
كلمة.
وبعد متام تصميم منهج مقرتح ،استخرج الباحث فائدتني وهي:
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وجود منهج مقرتح من من خالل الكلمات املاليوية ذات أصل عريب يسهل

.أ

.اكتساب اللغة للماليويني املبتدئني
أثبتت هذه الدراسة أيضا أن املنهج املقرتح من الكلمات املاليوية ذات أصل عريب ميكن
االستفادة منها يف تعليم اللغة العربية للماليويني املبتدئني وذلك من خالل احلوارات
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