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Abstract
Some traditional Islamic boarding schools in Indonesia in the teaching Arabic only focus on
teaching the rules of language, memorizing vocabularies with their meanings, without
regarding the importance of speaking, listening, reading and writing skills, and the
developing of Arabic teaching curriculum that are relevant for non-native Arabic students.
The main problem in teaching Arabic in traditional boarding schools is reflected in the
understanding of learning objectives, teaching materials, teaching methods and the quality of
teachers. The aim of this paper is to describe the basic concepts of learning Arabic for nonnative Arabic students. The main solution to overcome the problem of teaching Arabic is to
set learning goals that are in line with the needs analysis, create teaching materials which
suitable for learning Arabic for non-Arabic native, use effective teaching methods and select
teachers who are trained and have a good competency in teaching language.
Keywords: traditional Islamic boarding schools, teaching problems, main solutions

امللخص
مازالت بعض املعاهد التقليدية يف إندونيسيا ترتكز يف تعليم اللغة العربية علي تعليم القواعد و حتفيظ املفردات العربية مع ترمجتها
 وعدم االهتمام،ابللغة اإلندونيسية فحسب علي حساب املهارات اللغوية األخري كاحملادثة ومهارة االستماع و القراءة و الكتابة
 أما أهم مشكالت التعليم فتمثلت يف.بتطوير طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها و إعداد املعلمني املؤهلني و املدربني
 اهلدف األساسي من هذا البحث عرض املفاهيم األساسية يف. و املعلمني، و طرائق التدريس، و املواد الدراسية،صياغة األهداف
 ووضع، وأهم احللول لتلك املشكالت هي صياغة األهداف املواكبة لروح العصر.طرائق تعليم اللغة العربية الشاملة للناطقني بغريها
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املواد الدراسية املناسبة لدارس اللغة العربية للناطقني بغريها ،و اختيار الطريقة املثلي لتوصيل اللغة العربية ،واختيار املعلمني املؤهلني
املدربني.
الكلمات املفتاحية  :املعاهد التقليدية ،مشكالت التعليم ،أهم احللول
 .1املقدمة
إندونيسيا تعترب رابع أكرب دولة عاملياً من حيث عدد السكان حيث تصل قرابة  280مليون نسمة ،وتعترب الدولة
األكرب إسالمياً ،يتعامل سكاهنا املسلمون أبلفاظ عربية يف الصلوات اخلمس و األذكار اليومية و عند تعاملهم مع القرآن و السنة،
و للدولة صلة قوية ابلدول العربية منذ زمن طويل ،فلذلك يهتم سكاهنا املسلمون ابللغة العربية إهتماما كبريا.
تعترب اللغة العربية من أهم اللغات اليت تدرس يف إندونيسيا ابملدارس واملعاهد واجلامعات .وكان املعهد اإلسالمي
املعروف "ب باسنرتين" أول معهد ديين لتدريس علوم الدين واللغة العربية .وانتشرت "الباســنرتينات" يف أواخر القرن التاسع عشر يف
مجيع أحناء البالد .مث انتشرت املدارس الدينية إىل جوارها يف أوائل القرن العشرين ،وتطور نظام "الباسنرتين" إىل "الباسنرتين
احلديث" مع بقاء الباسنرتين القدمي أو التقليدي .ومنذ عام  1945م (عام استقالل الوطن) أصبحت املدارس الدينية خاضعة
إلشراف وزارة الشئون الدينية .وأنشئت فيها املراحل التعليمية الثالث :االبتدائية (ست سنوات) ،والثانوية (ثالث سنوات)،
والعالية (ثالث سنوات) .مث أنشئت اجلامعة اإلسالمية احلكومية ( )I.A.I.Nعام 1960م.
يقول ﺩ .قريب ﺍﷲ بابكر مصطفﻰ يف كتابه تعليم ﺍللغة ﺍلعربية ﰲ ﺇندﻭنيسيا ما له ﻭما عليه ﺹ .81-80 :ﺇﻥ ﺍلعامل
الديين هو ﺍلقوﺓ املؤثرة األساسية ﺍلذﻱ ﺃﺩﻯ إيل ﺍنتشاﺭ ﺍلعربية يف ﺇندﻭنيسيا باإلضافة إيل ﺍلعوﺍمل ﺍألخرﻯ ﻭمن ﺫلك :
أ .ﺍلعامل ﺍللغوﻱ ،فقد ﺃثرﺕ ﺍللغة ﺍلعربية ﰲ ﺍللغة ﺍإلندﻭنيسية ﻭﺃغنت خزﺍئنها ﻭﺫلك مثل ﺩخوﻝ ﺃصوﺍﺕ (ﺍلفاﺀ) ﻭ (ﺍلشﲔ)
ﻭ(ﺍلزﺍﺀ) ﻭ(ﺍلﻀاﺩ) ،ﻭكذلك ﺍقترﺍﺽ ﺍلكلماﺕ ﺍلعربية ﺍلﱵ ال ﲢﺼﻰ.
ب .العامل ﺍالجتماعي ،ﻭقد ﺃثبت ﺍلتاﺭيﺦ ﺃﻥ ﺍإلسالﻡ ﺩخل ﺇﱃ ﺇندﻭنيسيا علﻰ ﺃيدﻱ ﺍلعرﺏ ﺩعاﺓ ﻭﲡﺎﺭﺍ ﰲ ﺍلقرﻥ ﺍألﻭﻝ
ﺍﳍﺠﺮﻱ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﺍلسابع ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ ﳑﺎ يعﲏ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ كانت بوسيلة ﺍلعربية.
ج .ﺍلعامل ﺍلتربوﻱ ﺍلتعليمي ،ﻭهذﺍ ﳝﺜﻞ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌﻨﻬﺠﻲ ﺍﳌﻨﻈﻢ لتعلم ﺍلعربية من خالﻝ عملية ﺍلتربية ﻭﺍلتعليم ﰲ
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍلتعليمية ﺍإلسالمية ﺍلﱵ ﺍهتمت منذ قدﱘ ﺍلزماﻥ بتعليمها.
فلما كان العامل الديين هو ﺍلقوﺓ املؤثرة يف تعلم اللغة العربية ،بعض املعاهد ال "ابسنرتين" القدمي أو التقليدي يتقيد
ابجتاه النحو والرتمجة يف تعليم اللغة العربية ،و يسعﻰ بصورة ابلغة إىل حتقيق األهداف الدينية .وكان هذا االهتمام البالغ ابجلوانب
القواعدية علي حساب جوانب أخري من املهارات اللغوية مثل مهارة االستماع و الكالم و الكتابة ،ألن القائمني بعملية التعليم
يف املعهد يري أن القواعد العربية آلة أساسية يف قراءة كتب الرتاث و املراجع الدينية .فتظهر املشكلة عند تعامل الطالب املباشر
مع الناطق ابلعربية و يظهر عند الطالب أن اللغة العربية لغة معقدة يف تعلمها.
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يهدف هذا البحث ايل االستطالع ابألسباب الدافعة يف إهتمام الشعب اإلندونيسي املسلم ابللغة العربية عموما و تطور
نشر و تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا مث الدراسة الواقعية عن تعليم اللغة العربية يف املعاهد ال"ابسنرتينات" بشكل عام و طريقة
تعليمها يف املعهد القدمي أو التقليدي بشكل خاص ،والتعرف علي املشكالت والتحدايت يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
يف املعهد القدمي أو التقليدي ،مث اقرتاح بعض احللول اليت تساهم يف تسهيل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
 .2اإلطار النظري
.2.1

تعريف املعاهد اإلسالمية  /ال "ابسنرتين"
حيدد زخمشري ظافر ( ) Jakarta: LP3ES, 1990, hal.18يف التعريف اللغوي أن املعهد ال "ابسنرتين "

أساسا هو املكان الذي يتعلم فيه طالب العلم ،ويﻀاف إليه مصطلح"بوندوق" مبعين البيت أو مبين السكن املتواضع من
اخلشب ،أو "بوندوق" مشتق من كلمة عربية "فندق" .مبعين السكن .ويف التعريف االصطلالحي العام يري عبد الرمحن واحد
( Jakarta:

 ) Bina Aksara, 1991, 240أن املعهد ال "ابسنرتين " هو املكان الذي يتواجد فيه الطالب

"سانرتي" ،و يري عبد الرمحن مسعود  (Jakarta: LP3ES 1982), hal. 61.أن املعهد ال "ابسنرتين " مشتق من
مصطلح "سانرتي" هو شخص يطلب العلوم الشرعية ،ويف الغالب مصطلح ال "ابسنرتين " املقصود به املكان الذي يسكن فيه
طلبة علم معظم أوقاته و يتعلم فيه العلوم الشرعية .
يعترب املعهد اإلسالمي ال "ابسنرتين" أول مؤسسة تعليمية إسالمية الىت نشأت ىف اندونيسيا .ومل يعرف اترخييا بداية
أتسيس تلك املعاهد ابلﻀبط ،يقول د .وحيوتومو (مطبعة جيما إنساين بريس ،جاكرات  7991ص  ،)17.بعض املؤرخني يري
أن نشأة املعهد اإلسالمي ترجع اىل اتريﺦ دخول اإلسالم اىل اندونيسيا علﻰ يد علماء املسلمني املعروفني أبولياء التسعة او "وايل
سونكو"  .بناء علي هذه النظرية يرى بعض املؤرخني أن أول املعهد اإلسالمي الذى نشأ ىف اندونيسيا هو الذى بناه مالك ابراهيم
املعروف مبوالنا املغرىب ت 288 .هجرية أحد كبار دعاة املسلمني والذى يعترب أول انشر لإلسالم ىف اندونيسيا .ويذكر التاريﺦ أن
أعظم الناس ىف اسهام نفسه لبناء املعهد اإلسالمي هو الشيﺦ رمحة املعورف بسوانن أمبيل  .وقد بىن سوانن أمبيل املعهد
اإلسالمي ىف كيمبانج كونيج ىف مدينة سورااباي جاوى الشرقية ،وحينئذ له ثالثة طالب  :ويريوسورويو وأبوهريرة وكياهي ابنج
كونينج .مث انتقل سوانن أمب يل من كيمبانج كونيج اىل أمبيل ديلتا بسورااباي وأسس هناك املعهد اإلسالمي الثاىن .ففﻰ هذه
املنطقة عرف الشيﺦ رمحة بسوانن أمبيل .وح صل علﻰ اجناز كبري ىف أتسيس املعهد اإلسالمي كمركز مهم لتعليم العلوم الشرعية
والعربية ىف عهد مملكة موجو ابهيت .ويعترب هذا املعهد ال ذى أسسه سوانن أمبيل أول معهد إسالمي ىف اتريﺦ املعاهد ىف جاوى
الشرقية .فأسس بعد ذلك سوانن جريي املعهد اإلسالمي ىف جريي كما أسس أيﻀا رادين فتاح املعهد اإلسالمي ىف دمياك وأسس
سوانن بواننج فندق فسنرتين توابن يف جاوا الشرقية أيﻀا.
ويقول د .وحيوتومو (نفس املصدر ,ص ،)11.يف عهد استعمار هولندا قام املعهد ىف مواجهة حتدايت املستعمرين .
فالﻀغوط اليت قام هبا املستعمرون يدفعهم اىل اجلهاد ىف مقاومتهم ،ألن االستعمار يعترب نوعا من اإلجرام اإلنساين ال يقبله
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اإلسالم ومﻀاد مع احلقوق اإلنسانية فيجب ازالتها من سطح األرض .وميكن أن نقول أن اهلدف األساسي من أتسيس املعهد
اإلسالمي ىف اندونيسيا يرجع إيل أمرين أساسني  :األول ,ارشاد الطالب والطالبات علﻰ أن يلتزموا ابحلدود الشرعية و األخالق
اإلسالمية يف واقع حياهتم .والثاين ,أتهيل الطالب والطالبات ابلعلوم الشرعية و اللغة العربية.
إن للمعه د اإلسالمي ىف اندونيسيا له مميزاته املستقلة ىف العملية الرتبوية والتعليمية الىت ال ميلكها املؤسسات الرتبوية
األخري سواها .وذلك يظهر ىف ترسيﺦ التقاليد والنظم الرتبوية والتعليمية اليت تريب عليها طالب و طالبات هذه املعاهد كما
يسميه عبدالرمحن واحد رئيس مجعية هن ﻀة العلماء و رئيس مجهورية إندونيسيا األسبق( املصدر السابق ,ص ) 761.هذه املميزة
مبصطلح شعبية الثقافة .ورغم هذا املصطلح ليس له مصدر علمﻰ ولكنه ذو أمهية ىف دراسة موقف املعاهد اإلسالمية وحتوالهتا
أمام حتدايت العصر.
سجلت إحدي البحواثت اليت قامت هبا مؤسسة  LP3Sجباكرات عام 1990م .أن املعاهد ال "ابسنرتينات " تنقسم
إيل مخسة أنواع،
أ.

معهد ال "ابسنرتين " يتكون من مسجد و بيت كياي أو مريب ،هذا النوع يعترب نوع معهد متواضع جدا ،حيث أن كياي
يعلم الطالب و الطالبات يف املسجد جبانب املكان ألداء الصلوات اخلمس ،و أييت هؤالء الطالب و الطالبات من
السكان اجملاورين ابملعهدـ ،مث يعودون ايل بيوهتم بعد الفراغ من الدراسة و هذا ما يسمي ب "ابسنرتين " احلر ،حيث أن
الطالب و الطالبات ال يسكنون يف السكن الداخلي.

ب  .معهد ال "ابسنرتين " يتكون من مسجد و بيت كياي أو مريب و السكن الداخلي للطالب أو الطالبات وله مبين للتعليم ،
وأييت هؤالء الطالب و الطالبات من أماكن بعيدة ،يتم تعليم العلوم الشرعية و اللغة العربية يف يف حلقات تقام يف املسجد
أو يف مبين خاص و هذا يسمي ال"ابسننرتين" القدمي أو السلف
ج .معهد ال "ابسنرتين " جبانب املسجد و السكن الداخلي ,له مبين املدرسة و ينشئ التعليم الرمسي يف الفصول ابملنهج املنظم
من احلكومة .و هذا يسمي ال"ابسننرتين" شبه العصري.
د .معهد ال "ابسنرتين " له أماكن تدريب احلرف لتأهيل الطالب ابحلرف املعينة مثل تربية الدجاجن و األبقار أو األغنام و
الزراعة و غريها .و هذا يسمي ال"ابسننرتين" اخلاص.
ه .معهد ال "ابسنرتين " جبانب األنواع املذكورة له مباين أخري مكملة حلاجات الطالب مثل املطعم و املكتبة ،و املعمل و
اإلدارة ،و قاعة االجتماعات ،و املقصف ،و العيادة و غريها ،و هذا يسمي ال"ابسننرتين" العصري و احلﻀاري .
ويقول زخمشري ظافر ) ، Wahjoetomo (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 82.يصنف ال
"ابسانرتينات " إيل صغري و متوسط و كبري ،الصغري هو الذي له ألف طالب و له أتثري إجتماعي يف حدود منطقة واحدة ،و
املتوسط له ألف إيل ألفي طالب و له أتثري إجتماعي يف مستوي عدة املناطق ،و الكبري له ألفني و زايدة طالب و له أتثري
إجتماعي يف مستوي عدة احملافظات.
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 .2.2تعريف اللغة العربية
إن مصطل ـح اللغ ـة العربي ـة كأي مصطل ـح آخ ـر ،ل ـه تعري ـف م ـن حي ـث اللغ ـة واإلصط ـالح كم ـا ه ـو معل ـوم ،وإلي ـك
خالص ـة م ـا ورد ﰲ تعري ـف مصطل ـح اللغ ـة س ـواء م ـن حي ـث اللغ ـة أو م ـن حي ـث اإلصط ـالح.
يقول اب ـن منظ ـور (دار ص ـادر ،ب ـﲑوت ،ب ـاب لغ ـا ،ط ،٤١٤١ ،٣ج ،١ص ،.)٢٥٢:لغ ـة :م ـن لغ ـا ﰲ الق ـول لغ ـوا:
أي أخط ـأ ،وق ـال باط ـال .ويق ـال :لغ ـا ف ـالن لغ ـوا :أي أخط ـأ ،وق ـال باط ـال .ويق ـال :ألغ ـﻰ القان ـون .ويق ـال :ألغ ـﻰ م ـن الع ـدد
ك ـذا :أس ـقطه .واإللغ ـاء ﰲ النح ـو :إبط ـال عم ـل العام ـل لفظ ـا وﳏ ـال ﰲ أفع ـال القل ـوب مث ـل ظ ـن وأخواهتا ال ـﱵ تتع ـدى إﱃ
مفعول ـﲔ .واللغ ـا :م ـاال يعت ـد به.يق ـال :تكل ـم باللغ ـا ولغ ـات ويق ـال ﲰﻌ ـت لغاهتم :إخت ـالف كالمه ـم .واللغ ـو :م ـاال يعت ـد ب ـه م ـن
كالم وغ ـﲑﻩ وال يص ـل من ـه عل ـﻰ فائ ـدة وال نف ـع وال ـكالم يب ـدر م ـن اللس ـان وال ي ـراد معن ـاه .ويقول راوي ،صالح (القاهرة:
كلية دار العلوم٣٩٩١ ،م ،ص ،)٧ .٧٣ :وتع ـد كلم ـة اللغ ـة عربي ـة أصيل ـة ،ذات ج ـذور عربي ـة ،وﲡ ـري ﰲ اش ـتقاقها
ودالالهتا عل ـﻰ س ـنن الكل ـم العربي ـة ،وذه ـب فري ـق م ـن التابع ـﲔ إﱃ أن لغ ـة منقول ـة م ـن اللغ ـة اليوناني ـة ،حي ـث أخذه ـا الع ـرب
»“ اليوناني ـة ،ومعناه ـا ال ـكالم أو اللغ ـة ،ﰒ عربوه ـا إﱃ لوغ ـوس ،ﰒ اعمل ـوا فيه ـا م ـن اإلع ـالل واإلب ـدال،

م ـن كلم ـة

وغﲑﳘ ـا م ـن الظواه ـر الصرفيه.٦والق ـرآن الك ـرﱘ يس ـمي اللغ ـة لس ـاناوقد وردت ﲟﻌﻨﻴ ـﲔ:
ﳒع ـل لﱠ ـهُ عيـْنـ ـﲔِْ *وِلس ـاناً وش ـفتـﲔِْ ﴾٧وقوله﴿:
أوال :اﻵل ـة ال ـﱵ يتكل ـم هب ـا اإلنس ـان ،ومن ـه قول ـه تع ـاﱃ ﴿:أﱂْ ْ
ﲑ﴾٨
س ـن ٍة ِح ـد ٍاد أِش ـحﱠةً عل ـﻰ اﳋْ ـ ْ
وكمْ ِبأْل ِ
ف س ـلُق ُ
ف ـِﺈذا ذه ـب اﳋْ ـْو ُ
ِ
اب
ثاني ـا :اللغ ـة ،ومن ـه قول ـه تع ـاﱃ ﴿:وم ـا أرس ـلنا م ـن رس ـول إال بلس ـان قـوم ـه ليبـ ـﲔ هلم ( وقوله تعايل ( :وهذا كت ٌ
اان عربِيًّا )
ُمص ِد ٌق لِس ً
و أما تعريف اللغة إصطالحا أختصر أبقوال بعض العلماء فيما يلي ،وق ـد عرف اب ـن تيمية (عب ـد الس ـالم ،أﲪ ـد ش ـيﺦ،

دار التجدي ـد للطباع ـة والنش ـر والﱰﲨ ـة ،٦٠٠٢،ص ،)٨:اللغ ـة أبهنا  :أداة تواص ـل وتعب ـﲑ عم ـا يتص ـوره اإلنس ـان ويش ـعر به،
وهي وعاء للمﻀامﲔ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ،س ـواء أكان مصدرها الوحي ،أم اﳊ ـس ،أم العق ـل ،وه ـي أداة لتمحي ـص اﳌﻌﺮﻓ ـة
الصحيح ـة ،وضب ـط قوان ـﲔ التخاط ـب الس ـليم .وقال اب ـن خل ـدون (ابن خلدون ،عبد الرﲪﻦ ،بﲑوت ،دار الكتب العلمية،
ج،١ص ،)٣٨:اعل ـم أن اللغ ـة ﰲ اﳌﺘﻌ ـارف علي ـه ،ه ـي عب ـارة اﳌﺘﻜﻠ ـم ع ـن مقص ـوده ،وتل ـك العب ـارة فع ـل لس ـاﱐ ناش ـيء ع ـن
القص ـد بﺈف ـادة ال ـكالم ،فالب ـد أن تص ـﲑ ملك ـة متق ـررة ﰲ العﻀ ـو الفاع ـل ﳍ ـا ،وه ـو اللس ـان ،وه ـو ﰲ كل أم ـة ﲝﺴ ـب
اصطالحاهت ـا
وال ـذي اتﻀ ـح ﳑ ـا س ـبق أن علم ـاء اللغ ـة رغ ـم ﳏﺎولته ـم وجهوده ـم اﳉﺒ ـارة ﰲ إﳚ ـاد تعري ـف ﳏ ـدد جام ـع ومان ـع للغ ـة ،إال
أنه ـم اختلف ـوا أحيان ـا واتفق ـوا أحيان ـا أخ ـرى ،فق ـد اختلف ـوا ﰲ ﲢﺪﻳ ـد أج ـزاء التعري ـف اﳌﻌ ـرف للغ ـة كم ـا تب ـﲔ م ـن التعريف ـات
الس ـابقة ،ولكنه ـم اتفق ـوا عل ـﻰ أن اللغ ـة ه ـي األص ـوات ال ـﱵ نع ـﱪ به ـا عم ـا نري ـد وﳓﺘ ـاج ﰲ حياتن ـا ،وه ـي وس ـيلة التواص ـل
ب ـﲔ ب ـﲏ البش ـر ،فبواس ـتطها نس ـتطيع التفاع ـل والتفاه ـم بغ ـض النظ ـر ع ـن اختالفه ـا م ـن ق ـوم لق ـوم ،وم ـن م ـكان ﳌ ـكان ،إال
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أنه ـا ﰲ النهاي ـة ت ـؤدي نف ـس الوظيف ـة وه ـي التواص ـل .وﳑ ـا يس ـتخلص م ـن التعريف ـات العدي ـدة للغ ـة ال ـﱵ ﰎ تناوﳍ ـا ،والتط ـرق
إليه ـا أن اللغ ـة ه ـي م ـا ي ـأﱐ :أن اللغة أداة اإلتصال ،و أن اللغة أداة التخاطب والتفاهم ،و أن اللغة أداة للتواصل بﲔ األفراد
واﳉﻤﺎﻋﺎت واألمم ،و أن اللغة أداة للتعبﲑ عن اﳌﺸﺎﻋﺮ والعواطف واألفكار.
إن مصطل ـح العربي ـة كغ ـﲑﻩ م ـن اﳌﺼﻄﻠﺤ ـات عرف ـه العلم ـاء وتناول ـوه بالش ـرح والتفصي ـل م ـن حي ـث اللغ ـة،
واالصط ـالح ،وإليك ـم خالص ـة م ـا ورد م ـن تعريف ـات ،يقول ابراهي ـم مصطف ـﻰ ،أﲪ ـد حس ـن الزي ـات ،حام ـد عب ـد الق ـادر،
ﳏﻤ ـد النج ـار،ب ـاب الع ـﲔ ،ص ،)٥٩١-٥٩٠ :م ـادة العربي ـة مش ـتقة م ـن ع ـرب يع ـرب عرب ـا :أي فص ـح بع ـد ُلكنة.وع ـُرب
فص ـح .ويق ـال :ع ـُرب لس ـانه.وأْعرب ف ـالن :كان فصيح ـا ﰲ العربي ـة وإن ﱂ يك ـن
ُعُروب ـا ،وُعُروب ـة ،وعراب ـة ،وُعُروبي ـة :أي ُ
م ـن الع ـرب .وال ـكالم :بـيـﱠن ـهُ .وأت ـﻰ ب ـه وْف ـق قواع ـد النح ـو .وطب ـق علي ـه قواع ـد النح ـو .وﲟ ـراده :أفص ـح ب ـه وﱂ ي ـوارب .وع ـن
حاجت ـه :أب ـان .واالس ـم األعجم ـي :نط ـق ب ـه عل ـﻰ منه ـاج الع ـرب .وع ـن صاحب ـه :تكل ـم عن ـه واحت ـج .ويق ـال :ع ـرب عن ـه
لس ـانه :أب ـان وأفص ـح .وال ـكالم :أوضح ـه .وفالن ـا :علﱠم ـه العربي ـة .واالس ـم األعجم ـي :أعرب ـه .ومنطق ـه :هذﱠب ـه م ـن اللحن.تـع ـرب
 :تش ـبه بالع ـرب .وأق ـام بالبادي ـة وص ـار أعرابي ـا .وكان يق ـال :تع ـرب ف ـالن بع ـد اﳍﺠ ـرة .اْس ـتـْعرب :ص ـار دخي ـال ﰲ الع ـرب
وجع ـل نفس ـه منه ـم.
يقول ابراهيم مصطفي وآخرون (ج ،٢ص )١٩٥-٠٩٥ :واألع ـراب م ـن الع ـرب :س ـكان البادي ـة خاص ـة يتتبع ـون
مس ـاقط الغي ـث ومناب ـت ال ـكﻸ ،الواح ـد :أعراﱐ .واإلع ـراب :تغي ـﲑ يلح ـق أواخ ـر الكلم ـات العربي ـة م ـن رف ـع ونص ـب وج ـر
وج ـزم ،عل ـﻰ م ـا ه ـو مب ـﲔ فيقواع ـد النحو.والتعري ـب :صب ـغ الكلم ـة بصبغ ـة عربي ـة عن ـد نقله ـا بلفظه ـا األجن ـﱯ إﱃ اللغ ـة
صرح ـاء ُخلص.قبائ ـل ب ـادت ودرس ـت آثاره ـم ،كع ـاد وﲦ ـود وطس ـم وجدي ـس ،وهم الع ـرب
العربية .والعا ِرب ـة  :ع ـرب عارب ـةُ :
البائدة .والع ـرب :أم ـة م ـن الن ـاس س ـامية األص ـل ،كان منش ـؤها ش ـبه جزي ـرة الع ـرب .وﲨﻌ ـه أْع ـُرب .والنس ـب إلي ـه ع ـرﱐ.
ويق ـال :لس ـان ع ـرﱐ ،ولغ ـة عربي ـة .واُلعْرب العرب .والعرب ـاﱐ :م ـن يتكل ـم بالعربي ـة ولي ـس عربيا .واُلعُروب ـة :اس ـم ي ـراد ب ـه
ﳌتـعرﱢب ـة م ـن الع ـرب :بن ـو قحط ـان ب ـن عاب ـر ،الذي ـن نطق ـوا بلس ـان
خصائ ـص اﳉﻨ ـس الع ـرﱐ ومزاياه.واُلعُروبي ـة :اُلعُروبة.وا ُ
العارب ـة وس ـكنوا ديارهم اﳌﺴ ـتعربة م ـن الع ـرب :أوالد إﲰﺎﻋﻴ ـل بن إبراهي ـم عليهم ـا الس ـالم.
يقول أنيس ،ابراهيم( ،مكتبة األﳒﻠﻮ مصرية ،القاهرة ،٥٦٩١ ،ص )٣٣:عن مفهوم اللغة العربية ،ه ـي إح ـدى
اللغ ـات القدﳝ ـه ال ـﱵ عرف ـت باس ـم ﳎﻤﻮﻋ ـة اللغ ـات الس ـامية ،وذل ـك نس ـبة إﱃ س ـام ب ـن ن ـوح علي ـه الس ـالم ،ال ـذي اس ـتقر ه ـو
وذريت ـه ﰲ غ ـرب آس ـيا وجنوهب ـا حي ـث ش ـبة اﳉﺰﻳ ـزة العربي ـة .وم ـن ه ـذه اللغ ـات الس ـامية :الكنعانية ،النبطية ،البابلية،
اﳊﺒﺸ ـية .واس ـتطاعت اللغة العربية أن تبقﻰ ،ﰲ حﲔ ﱂ يب ـق م ـن تل ـك اللغ ـات إال بع ـض اﻵث ـار اﳌﻨﺤﻮﺗ ـه عل ـﻰ الصخ ـور هن ـا
وهناك.٣٠حي ـث ﲢ ـوي العربيةم ـن األص ـوات م ـا لي ـس ﰲ غﲑﻫ ـا م ـن اللغ ـات ،وفيه ـا ظاه ـرة اإلع ـراب ونظام ـه الكام ـل،
وفيه ـا
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صي ـغ كث ـﲑة ﳉﻤ ـوع التكس ـﲑ ،وغ ـﲑ ذل ـك م ـن ظواه ـر لغوي ـة ،يؤك ـد لن ـا الدارس ـون أهن ـا كان ـت س ـائدة ﰲ الس ـامية
األوﱃ ال ـﱵ اﳓ ـدرت منه ـا كل اللغ ـات الس ـامية اﳌﻌﺮوف ـة لن ـا اﻵن .ويقول عم ـار ،أﲪ ـد ،ﲨ ـل ،ﳏﻤ ـد (،ص .)٠١١ :واللغ ـة
العربي ـة أك ـﱪ لغ ـات اجملموع ـة الس ـامية م ـن حي ـث ع ـدد اﳌﺘﺤﺪﺛ ـﲔ ،وإحدى أكثر اللغات انتش ـارا ﰲ العاﱂ ،يتحدثها أكثر
من أربعمائة واثنﲔ وعش ـرين ملي ـون نس ـمة ،ويت ـوزع متحدثوه ـا ﰲ اﳌﻨﻄﻘ ـة اﳌﻌﺮوف ـة باس ـم الوط ـن الع ـرﱐ ،باإلضاف ـة إﱃ
العدي ـد م ـن اﳌﻨﺎﻃ ـق األخ ـرى اجمل ـاورة كاألح ـواز وتركي ـا وتش ـاد وم ـاﱄ ونيجري ـا وماليزي ـا وأندونس ـيا وغﲑﻫ ـا م ـن ال ـدول
اإلس ـالميه.
ويقول عكاشة ،ﳏﻤﻮد( ،القاهرة ،دار النشر للجامعات،٦٠٠٢ ،ط،١ص ،)٧٥-٦٥ :واللغ ـة العربي ـة تع ـد م ـن
أط ـول اللغ ـات عم ـرا ،وتع ـد أق ـرب اللغ ـات إﱃ اللغ ـة األم .فه ـي اللغ ـة الوحي ـدة ال ـﱵ حافظ ـت عل ـﻰ بنيته ـا وكت ـب ﳍ ـا البق ـاء
دون ﲢﺮﻳ ـف قب ـل اإلس ـالم ،ﰒ زاده ـا اﷲ كرام ـة وع ـزة واختاره ـا لغ ـة لكتاب ـه العزي ـز ،وحفظ ـت ﲝﻔﻈ ـه .ﰒ ع ـﲏ هب ـا أهله ـا
فليس ـت هنال ـك لغ ـة نال ـت م ـن الرعاي ـة واإلهتم ـام والبح ـث مثلم ـا نال ـت العربي ـة ،وليس ـت هنال ـك لغ ـة ﲤﻠ ـك ال ـﱰاث ال ـذي
ﲤﻠﻜ ـه اللغ ـة العربي ـة.
 .2.3طريقة تدريس اللغة العربية
اﳌﺮاد بطريقة التدريس هي األسلوب الذى استخدمه اﳌﻌﻠﻢ ﰱ معاﳉﺔ النشاط التعليمﻰ ليحقق وصول اﳌﻌﺎرف
إﱃ تالميذه بأيسر السبل ،وأقل الوقت والنفقات (ﳏﻤﺪ عبد القادر أﲪﺪ .(6 :1979 ،وعند ﳏﻤﻮد يونس (دس " (12 :أن
طريقة التدريس هي النظام الذى يسﲑ اﳌﺪرس ﰱ القاء درسه ليتصل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ أذهان التالميذ بشكل يتحسن أغراض
الﱰﺑﻴﺔ".
هناك عدة الطرق لتعليم اللغة العربية ومنها كما يقوله ﳏﻤﺪ عبد القادر أﲪﺪ )  (7 : 1979وهي :
أ.

الطريقة اإلنتقائية الﱴ يسمع فيها صوت اﳌﻌﻠﻢ أكثر من صوت تالميذه.

ب .الطريقة القياسية ويتم فيها البدء بالقاعدة ﰒ تأتﻰ األمثلة لتوضيح القاعدة.
ج .الطريقة اإلستقرائية االستنتاجية وفيها تعرض األمثلة ﰒ تستنبط منها القاعدة.
ﺩ .الطريقة اﳉﻤﻌﻴﺔ ويتم فيها اﳉﻤﻊ بﲔ الطريقتﲔ اإلستقرائية والقياسية.
هـ .الطريقة اﳊﺘﺎرية ويتم فيها الوصول إﱃ اﳊﻘﺎﺋﻖ عن طريقة اﳊﻮار و إبداء اﻵراء.
و .الطريقة التنقيبية.
وأكد أيﻀا صاﱀ عبد العزيز عبد اجمليد ) 1119ه  (45 :أن الطرق لتدريس اللغة العربية هي :
أوال :الطريقة اإللقائية هي الطريقة الﱴ يكون فيها صوت اﳌﺪرس هو اﳌﺴﻤﻮع أكثر من غﲑﻩ عبد ما يلقﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ او
يسردها.
ثانيا :الطريقة القياسية هي الطريقة الﱴ كانت نعطﻰ التلميذ حقيقة عامة أو قاعدة مﻀطردة يقيس عليها بأمثلة تؤيدها وتنطق
هبا.
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ثالثا  :الطريقة اإلستقرائية هي الطريقة الﱴ تعرض األمثلة أو النماذج وتفحص وتقارن ﰒ تستنبط القاعدة أي بعبارة أخرى
األنتقال من اﳉﺰﺋﻴﺎت إﱃ القﻀايا الكلية.
رابعا  :الطريقة اﳉﻤﻌﻴﺔ هي استخدام الطريقتﲔ االستقرائية والقياسية معا ﰱ كثﲑ من العلوم.
خامسا  :الطريقة اﳊﻮارية هي الطريقة من اﳊﻮارية والتبسيط وعدم التكلف والسرود ﳚﻌﻠﻬﺎ موافقة لصغار األطفال.
سادسا  :الطريقة التنقيبية هي الطريقة اليت حتبب و تشجع أن ﳜﱪ األطفال علﻰ كشف اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت بأنفسهم كلما كان
ذلك ممكنا.
فمن األراء السابقة عرف أن الطرق لتعليم اللغة العربية كثﲑة ومتنوعة ،فيجب اﳌﺪرس أن ﳛﺘﺎر ويعرض الطريقة الﱴ تطابق
باﳌﺎدة الدراسية اﳌﻘﺪﻣﺔ .واعلم أن ال طريقة أجيد من غﲑﻫﺎ ولكل منها اﳌﺰايا والنقصنات.
إن أسس ﳒﺎح الطريقة كما قال ﳏﻤﺪ عبد القادر أﲪﺪ ) " (8 : 1979هي :
أ .أن تكون موتفقة لطبائع التالميذ ومراحل النمو العقلﻰ ،والظرتف اإلجتماعية واإلقتصادية واألسية الﱴ يعيشها التالميذ.
ب .أن تراعﻰ بعض القتاعد العامة فيتخذ منها اﳌﻌﻠﻢ مرشدا وهاديا له ﰱ معاﳉﺔ الدروس وتقريبها من عقال مثل ،التدرج
من السهل إﱃ الصعب ،و التدرج من البسيط إﱃ مركب ،و التدرج من الواضع اﶈﺪد إﱃ اﳌﺒﻬﻢ ،و التدرج من اﶈسوس إﱃ
اﳌﻌﻘﻮل.
ج .أن تأخذ ﰱ اإلعتبار الفروق الفردية بﲔ التالميذ الفصل الواحد ،وتالميذ يتفاوتون ﰱ القدرات واألمزجة والشخصية
والقدرة علﻰ العمل.
والتالميذ ال ﳛﺘﻠﻔﻮن من حيث السن أو اﳉﻨﺲ فحسب إﳕﺎء عمة امل اإلختالف أكثر من عوامل االتقاء ،حﱴ ﰱ وجود
السن اﳌﻮﺣﺪة ،واﳉﻨﺲ الواحد ،ففﻰ التالميذ الذى كي القادر علﻰ فهم اﳊﻘﺎﺋﻖ والتقاط األفكار بسرعة .ومن بيتهم القوي
الذاكرة الﱴ يستطيع أن يتذكر ويسﱰﺟﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت بسهولة ويسر.
ولذالك فﺈن الطريقة الناجحة ال بد أن تلتفت إﱃ هذه السمتويات واﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰱ الفصل الواحد فتتنوع أساليب اﳌﻌﺎﳉﺔ،
وتذوع الواجبات وتتعدد التدريبات ﲝﻴﺚ تكفل العناية بكل تلميذ علﻰ حدة ،واﳌﺴﺎوة هذه العناية بﲔ ﲨﻴﻊ التالميذ،
ويتحتم معاملة كل فرد حسب مواهبه وتبعا ﳌﺎ ﳛﺘﺎج إليه.
تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها ال ختلو من املشكالت كسائر اللغات األجنبية ،و من اهم املشكالت اليت تواجه
الدارس الناطق بغري العربية عند تعلمه للغة العربية انه يتأثر بلغته االم وينقل بعض اجلوانب اللغوية ايل اللغة العربية فمثال
حياول ان ينقل أصوات و حلجات لغته االم أو حياول استخدام تراكيبه املعروفه يف لغته كأن جيمع بعض الكلمات علي اوزان لغته
أو غري ذلك من املشكالت الظاهرة عند تعلم اللغة العربية .فيمكن لنا أن نصنف هذه املشكالت إىل قسمني مها :
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أ .املشكالت اللغوية  :ويندرج حتت هذه املشكالت كل ما يتعلق يف طبيعة اللغة من نظام داليل  ،وكتايب ،وصويت،
وصريف ،و حنوي .

ب .املشكالت غري اللغوية  :ويندرج حتت هذه املشكالت اليت ليست هلا عالقة مباشرة بطبيعة اللغة إال أهنا تؤثر يف تعليم
اللغة بشكل مباشر و فعال منها املشكالت اإلجتماعية ،املشكالت الثقافية ،املشكالت الناسية واملعرفية ،املشكالت
االقتصادية ،واملشكالت التارخيية و يدخل من ضمنها املشكالت الرتبوية و طرائق التدريس .وهذه املشكالت معظمها
موجودة و متوفرة لدى كل من املعلم واملتعلم.
 .3طريقة البحث
أما الطريقة اليت نستخدمها يف هذا البحث هي اخلربة والتجربة واملالحظة مع دراسة جتريبية يف أحد املعاهد التقليدية أو
ال "ابسنرتين " القدمي وهو معهد مفتاح اهلدي  2ابايساري شياميس جاوا الغربية ،والذي يدفعنا إيل األخذ هبذه الطريقة ألن أحد
الباحثني ميارسها واقعيا و اﻵخر ميارس يف عدة املعاهد ال "ابسنرتين" األخري من معهد عصري إيل معهد تقليدي.
معهد مفتاح اهلدي  2ابايساري هو مؤسسة تعليمية سلفية أو ال "ابسنرتين" القدمي الذي أسسه كياي احلاج عمر
النووي رمحه ﷲ يف  1نوفمرب 1976م .املوافق  9ذوالقعدة 1396هـ ،.يقع يف قرية راجاديسا شياميس جاوا الغربية ،وهو من
املعاهد الكبرية ،عدد الطالب و الطالبات أكثر من ألفني ،أيتون من عدة احملافظات .تدرس يف املعهد العلوم الشرعية و اللغة
العربية بطريقة تقليدية أو قدمية مث بدأ االن تطورا ملموسا يف جوانب كثرية منها فتح قسم املدرسة الرمسية التابعة للحكومة يف
مستوي العايل أو الثانوي.
 .4املناقشة
 .4.1تطور تعليم اللغة العربية و مشكالته
إن للغة العربية هلا شأن عظيم و مكانة سامية يف اجملتمع اإلندونيسي وذلك لكوهنا لغة القرآن العظيم جاءت متزامنة مع
دخول اإلسالم يف هذا البالد .فتزايد االهتمام هبا عرب العصور وتواصلت حماولة رفع شأهنا بصورة مستمرة إىل أن شهد جمال
تعليمها تطورا ملحوظا يف العقد األخري .ومتثل هذا التطور يف العديد من اجلوانب أمهها اجلانب اإلداري ،واملنهج ،والتكنولوجي،
واألكادميي .إن جمال تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا شهد تطورا ملحوظا ليس فقط من حيث املنهج وإمنا أيﻀا من حيث اإلدارة
واملوارد البشرية .ومثة مؤشرات كثرية تدل علﻰ ذلك ويتلخص أبرزها فيما يلي:
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أوال :ظهور برامج تعليم اللغة العربية املكثفة يف اجلامعات يف هناية التسعينات ظهر يف اجلامعات اإلسالمية حكومية
كانت أم أهلية ما يعرف بربامج تعليم اللغة العربية املكثفة .وهي برامج جيب أن مير هبا الطالب اجلدد يف السنة األوىل من
دراستهم وهتدف إىل تزويدهم ابملهارات اللغوية اليت تساعدهم يف دراستهم اجلامعية .وجاءت فكرة إدارة هذه الربامج تذليال
ملشكلة تدين مستوى اللغة العربية لدى طالب املستوى الثانوي عند التحاقهم ابملرحلة اجلامعية مما يؤدي هبم إىل التعرض ملشاكل
لغوية يف االطالع علﻰ املراجع العربية .ويعد ظهور هذه الربامج مرحلة مهمة من تطور جمال تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا وذلك
لعدة مربرات تتلخص أمهها فيما يلي:
أ .هذه الربامج تتبىن اجتاها حديثا يف تعليم اللغة العربية متخليا عن اجتاه النحو والرتمجة الذي شاع االستناد إليه يف تعليم اللغة
العربية إبندونيسيا.
ب .تنبين عملية التعليم يف هذه الربامج علﻰ أساس املهارات اللغوية األربع بصورة متكاملة خبالف نظريهتا السابقة اليت كانت
ترتكز بصورة ابلغة علﻰ مهارة القراءة والرتمجة.
ج .تستمد مواد تعليم اللغة العربية يف هذه الربامج من أحدث سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها مثل العربية للناشئني
والعربية بني يديك .وهذا خبالف املواد ال تعليمية القدمية الشائعة اليت تستمد من الكتب الدينية واللغوية وغريها من الكتب
اليت مل يكن إعدادها ألهداف تعليمية.
د .تتبىن عملية التعليم يف هذه الربامج مدخال اتصاليا وتتبع طرائق وأساليب التدريس احلديثة ومل تعد تلجأ إىل طريقة النحو
والرتمجة اليت ساد استخدامها من قبل.
هـ .تستعني عملية التعليم يف هذه الربامج أبنواع خمتلفة من الوسائل التعليمية احلديثة مثل الكمبيوتر واملخترب اللغوي وجهاز
التسجيل والقمر الصناعي وغريها من الوسائل احلديثة اليت مل تشع استخدامها التعليمي من قبل.
و .تدار هذه الربامج بصورة مكثفة ح يث تستنفد الدراسة من ثالثة إىل مخسة أايم يف األسبوع .وهذا من حيث الكم أكثر
بدرجات من عدد احلصص يف الربامج العادية اليت تستغرق حصة واحدة فقط (مدة ساعة ونصف الساعة) يف األسبوع.
ز .هتتم هذه الربامج (يف بعض اجلامعات) بتوفري بيئة لغوية وذلك ببناء داخلية الطالب يعيشون فيها جوا لغواي ميكنهم من
مارسة اللغة العربية يف حياهتم اليومية .وهذا يعد تطورا غري مسبوق إذ إن انعدام البيئة اللغوية مشكلة جتابه أغلبية املؤسسات
الرتبوية يف إندونيسيا سواء أكان ذلك بسبب انعدام البيئة نفسها أم بسبب انعدام من حيركها ويشرف عليها.
ثـانيا :نشأة معاهد دولية لتعليم اللغة العربية .نشأت يف بداية األلفينات معاهد دولية لتعليم اللغة العربية ويف مقدمتها
املعاهد اإلماراتية اخلاصة لتعليم اللغة العربية .هذه املعاهد منتشرة يف بعض أكرب املدن اإلندونيسية مثل سورااباي ،وماالنج،
وابندونج ،وسوراكارات ،وماكسار ،وسولو ،وجاكارات .وتعد نشأة هذه املعاهد من أهم مؤشرات تطور جمال تعليم اللغة العربية يف
إندونيسيا ألهنا تدير برامج تعليم اللغة العربية يف ضوء االجتاهات احلديثة خاصة من حيث الطريقة واملواد والوسائل التعليمية.
إضافة إىل ذلك إن هذه املعاهد مهدت طريقا إىل إدارة برامج حديثة لتعليم اللغة العربية لقيامها مبا يلي:
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أ  .إهنا توظف املعلمني املؤهلني معرفيا ومهنيا يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها املبعوثني من الدول الناطقة ابلعربية مثل
السودان.
ب .إهنا ال تزود الطالب ابملهارات اللغوية فحسب وإمنا أيﻀا تدرهبم معرفيا ومهنيا علﻰ تعليم اللغة العربية.
ج  .إهنا توفر بيئة لغوية من خالل توفري داخلية الطالب اليت متكن املعهد من اإلشراف املباشر علﻰ تنمية مهارات
الطالب اللغوية واليت توفر للطالب يف الوقت نفسه جوا خاصا يعيشون فيه حياهتم اليومية ابللغة العربية.
ثـالثا :ظهور ختصص تعليم اللغة العربية ،ظهر يف السنوات الست األخرية ختصص تعليم اللغة العربية يف بعض اجلامعات
اإلسالمية احلكومية اإلندونيسية علﻰ مستوى املاجستري والدكتوراه .هذا التخصص كان ال يتجاوز مرحلة البكالوريوس لعقود
طويلة مما يقف وراء تدين املؤهل التعليمي ألغ لبية معلمي اللغة العربية يف إندونيسيا .وأول جامعة مهدت طريقا إىل إدارة ختصص
تعليم اللغة العربية هي اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج وهي األوىل يف إدارة هذا التخصص علﻰ مستوى املاجستري والوحيدة
علﻰ مستوى الدكتوراه .وهذا التطور األكادميي رغم أنه حديث العهد يشكل بكل التأكيد مشهدا من مشاهد تطور جمال تعليم
اللغة العربية يف إندونيسيا ألنه يعكس تغري سياسة حتسني جمال تعليم اللغة العربية من سياسة منهجية جمردة إىل سياسة أمشل
تراعي املنهج واملوارد البشرية علﻰ السواء .إضافة إىل ذلك يقدم هذا التطور حال يستحق التقدير لتذليل مشكلة قلة عدد املعلمني
املؤهلني يف جمال تعليم اللغة العربية .ومن املعروف أن قلة عدد املعلمني املؤهلني ليست لقلة املعنيني هبذه املهنة وإمنا لعدم
ختصص أكادميي يساعد علﻰ أتهيلهم مهنيا ومعرفيا .إن املعلمني املؤهلني الذين حيملون شهادة املاجستري والدكتوراه هم خرجيو
جامعات الشرق األوسط وعددهم حىت اﻵن مل يتعد أصابع اليدين ألن التكلفة املالية للدراسة يف الدول العربية كبرية ال يتحملها
إال عدد ضئيل جدا من اإلندونيسيني( .نصر الدين إدريس جوهر ،2006 ، ،السودان ،ص.)251 :
ولعل آخر ما أجنزته اجلامعات اإلندونيسية من خالل هذا التخصص أهنا تقدم للطالب نوعني من التدريبات أوهلما
التدريب قبل اخلدمة واﻵخر التدريب أثناء اخلدمة .خيص األول الطالب الذين حيرصون علﻰ شغل مهنة معلم اللغة العربية بعد
خترجهم من اجلامعة .أما الثاين فيخص معلمي اللغة العربية الراغبني يف رفع مستواهم التعليمي أو مؤهالهتم املهنية .وهذا يفيد جمال
تعليم اللغة العربية ليس فقط يف أتهيل املعلمني وإمنا أيﻀا يف إعداد الطالب املتدربني.
رابـعا :ظهور برامج تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة ظهر يف السنوات األخرية برامج تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة
مثل تعليم اللغة الع ربية لفهم القرآن الكرمي وتعليم اللغة العربية لغرض أكادميي .ظهر األول يف بعض املدن اإلندونيسية مثل
جاكارات وسورااباي وماالنج ويتخذ مكانه يف املساجد ومراكز النشاطات اإلسالمية وخيص الراغبني يف فهم القرآن الكرمي ولكن
ليس لديهم ما يكفي من الكفاءة اللغوية العربية .أما الثاين فهو يظهر يف اجلامعات وخيص الطالب املتخصصني يف العلوم
اإلسالمية الراغبني يف رفع مستواهم اللغوي لكي يتمكنوا من االطالع علﻰ املراجع العربية يف جمال ختصصهم .وظهور هذه الربامج
التعليمية يعد تطورا يف جمال تعليم اللغة العربية وذلك لثالثة أسباب:
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أ .إهنا تعكس توسع دائرة أهداف تعلم اللغة العربية وتنوعها كما تشري إىل أن األهداف الدينية مل تعد دافعا فريدا يف تعلم اللغة
العربية لدى اإلندونيسيني.
ب .إهنا تدل علﻰ رغبة متزايدة ومتباينة لدى اإلندونيسيني يف تعلم اللغة العربية حيث أصبح متعلمو اللغة العربية ال ميثله فقط
طالب املعاهد واجلامعات الذين يتعلمون اللغة العربية ألغراض أكادميية وإمنا أيﻀا اجملتمع العام الذين يرغبون يف فهم القرآن
الكرمي والعمال الذين يريدون أن يعملوا يف الدول العربية.
ج .إهنا تدل علﻰ أن الرغبة يف تعلم اللغة العربية ال ختص الناشئني من تالميذ املدارس وطالب اجلامعات واملعاهد فحسب وإمنا
أيﻀا الراشدين والكبار .وقد اكتشف أن برامج تعليم اللغة العربية لفهم القرآن الكرمي يف إندونيسيا ظهرت تلبية حلاجات هذه
الفئة العمرية من املسلمني الذين حيرصون علﻰ فهم القرآن الكرمي ومل يسبق هلم تعلم اللغة العربية ( .أمحد فؤاد أفندي ،جاكرات،
 ،2006ص ).329.4 :إهنا تشري إىل مواكبة إدارة تعليم اللغة العربية اجتاهات حديثة يف تعليم اللغة األجنبية إذ إن تعليم
اللغة ألغراض خاصة يعد من التطورات األخرية يف جمال تعليم اللغات األجنبية.
د .إهنا يدل علﻰ تطور جمال بناء مناهج تعليم اللغة العربية لإلندونيسيني ألن ظهور برامج تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة يعىن
ابلﻀرورة بناء منهج جديد لتعليم اللغة العربية .ولعل خري ما يؤيد هذا التطور بناء منهج تعليم اللغة العربية لفهم القرآن الكرمي
يف مؤسسة تثقيف األمة مبدينة ماالنج منهجا كامال مبا يكونه من أهداف وحمتوى وطريقة وتقومي.
خامسا :تعليم اللغة العربية من خالل الوسائل اإلعالمية وشبكة اإلنرتنت .من عالمة تطور جمال تعليم اللغة العربية يف
إندونيسيا أنه بدأ يستعني ابلوسائل اإلعالمية بصرية كانت أم مسعية بصرية بل يستعني أبحدث نوع من هذه الوسائل وهي
الوسائل السيربية ( .)cyber mediaوفيما يلي ثالثة أهم أنواع الوسائل اإلعالمية اليت من خالهلا ترقﻰ جمال تعليم اللغة العربية
يف إندونيسيا:
أ .تعليم اللغة العربية من خالل قنوات التلفزيون .هناك قانتا تلفزيون سبق أن بثتا برامج تعليم اللغة العربية مها تلفزيون احلكومة
اإلندونيسية ( )Televisi Republik Indonesia- TVRIوتلفزيون الرتبية اإلندونيسية ( Televisi
 .) Pendidikan Indonesia- TPIورغم أن برامج تعليم اللغة العربية علﻰ قنوات التلفزيون قد توقف وال يستمر
حىت اﻵن إال أهنا قد ساهم يف رفع مستوى تعليم اللغة العربية أدانه يف تعريف هذه اللغة علﻰ اجملتمع اإلندونيسي علﻰ
نطاق واسع من خالل الوسائل اإلعالمية وبناء االنطباع أن هذه اللغة ال تقل أمهية من اللغات األجنبية األخرى.
ب .تعليم اللغة العربية من خالل اجملالت العربية .واجمللة اليت تؤدي هذه املهمة هي اجمللة العربية الشهرية الصادرة يف مدينة
مسارانج "آلو إندونيسيا –  " Indonesia Halloاليت تفرد صفحة لتعليم اللغة العربية خاصة املفردات ،واجمللة الشهرية
العربية الصادرة يف مدينة ماالنج "اندي – " Nadiاليت تفرد صفحات عددها لتعليم اللغة العربية .وقد وجدت هذه اجمللة
العربية قبوال حسنا من قبل املعنيني ابللغة العربية ويف مقدمتهم طالب املعاهد واجلامعات ألهنم يستفيدون منها يف حتسني
مستواهم اللغوي.
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 .3تعليم اللغة العربية من خالل شبكة العنكبوت علﻰ مواقع اإلنرتنت .ومن املواقع اإلندونيسية علﻰ اإلنرتنت اليت تقدم برامج
تعليم اللغة العربية موقع http://pba.aldakwah.org. :إن استخدام هذه الوسائل اإلعالمية تشكل تطورا غري
مسبوقا يف جمال تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا .وذلك يغري انطباع اجلميع أن هذا اجملال تقليدي معزول ومنحصر يف بيئات
وحلقات دينية حمددة ومن خالل وسائل تعليمية تقليدية مما يرفع معنوايت متعلمي اللغة العربية ومعلميها سيكولوجيا.
رغم ما شهده من تلك التطورات الواعدة فﺈن جمال تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا يف الوقت نفسه مازال يتعرض
ملشكالت عديدة .من هذه املشكالت هي املشكالت املشرتكة اليت تعرض هلا جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف معظم
الدول األجنبية .وهي املشكالت الناجتة من االستناد إىل املناهج التقليدية االجتاه يف التعليم واليت تتمثل علﻰ سبيل املثال ال احلصر
يف االفتقار إىل املقررات الشاملة وطرائق التدريس احلديثة فﻀال عن عدم مساندة املعلمني املؤهلني معرفية ومهنية( ،رشدي أمحد
طعيمة ،الرابط1989 ،م ،ص ،)5 :واالستناد إىل املقررات اليت ال تتناسب مع مستوى املتعلمني واحتياجاهتم( ،حممد زايد بركة،
فرباير 2000م ،معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية ،ص .)15-13 :إىل جانب االستناد إىل احملتوى التعليمي املفتقر إىل األسس
اللغوية الرتبوية والنفسية والثقافية سواء كان يف اختياره أو تنظيمه( .فتحي علﻰ يونس و حممد عبد الرءوف الشيﺦ ،مكتبة وهبة،
القاهرة2003 ،م ،ص) 86 :
إىل جانب تعرضه لتلك املشكالت املشرتكة الشائعة تعرض جمال تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا بشكل خاص
ملشكالت خاصة عديدة ميكن ذكر أمهها فيما يلي:
أوال :االجتاه التعليمي-:تتمثل هذه املشكلة يف تعليم اللغة العربية الذي يسعﻰ بصورة ابلغة إىل حتقيق األهداف الدينية ويتقيد
ابجتاه النحو والرتمجة .وكان هذا االهتمام البالغ ابجلوانب القواعدية علي حساب جوانب أخري من املهارات اللغوية مثل مهارة
االستماع و الكالم و الكتابة مما يعين أن التعليم علي هذا النهج يسري علي هنج و مبدأ خاطئني إذ إن القواعد ليست هدفا يف
حد ذاهتا و إمنا هي و سيلة للوصول إيل املهارات اللغوية .يرتكز التعليم يف ضوء هذا االجتاه علﻰ عملية متكني الطالب من فهم
كتب الرتاث الدينية العربية .وحتق يقا هلذا اهلدف الديين هتتم عملية التعليم ابإلملام ابلقواعد العربية ومهارة الرتمجة إذ إن هلما صلة
وطيدة بفهم النصوص العربية وترمجتها .تعليم اللغة العربية وتعلمها من أجل األهداف الدينية ليس عيبا بكل التأكيد بل إنه
يتماشﻰ مع كون هذه اللغة لغة دينية اليت ينطق هبا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة ،ويتماشﻰ أيﻀا مع دافعية اإلندونيسيني
الرئيسية لتعليم اللغة العربية( .شهداء صاحل ،2006 ،السودان ،ص ).30 :إال أن الرتكيز البالغ علﻰ هذا اجلانب الديين جيعل
عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها عملية أحادية اجلانب اليت ال تتماش ﻰ مع متطلبات مستجدة لتعليم هذه اللغة وتعلمها بوصفها
لغة أجنبية ،وذلك ألهنا تعامل اللغة العربية بوصفها لغة الدين فقط وهتمل كوهنا لغة جماالت احلياة األخرى .وتعليم اللغة العربية يف
ضوء مثل هذا االجتاه يؤثر سلبيا علﻰ تنوع اخلربات اللغوية املراد تزويدها للطالب ألنه يهتم بتزويدهم ابلقواعد والرتمجة علﻰ
حساب املهارات اللغوية األخرى مثل مهارة االستماع والكالم والكتابة .وهذا أيﻀا ال يتناغم مع االجتاهات احلديثة لتعليم اللغة
العربية ،ألن القواعد ليست هدفـًا علﻰ حد ذاهتا وإمنا هي وسيلة للوصول إىل املهارات اللغوية.
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اثنيـا :املواد الدراسية  :من حيث املواد الدراسية ميكن تصنيف اجتاه تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا إىل اجتاهني مها:
أ .تعليم اللغة العربية من خالل الكتب اللغوية والدينية ،وهذا مما يرتتب علﻰ االهتمام البالغ ابجلانب الديين يف تعليم
اللغة العربية.
ب.تعليم اللغة العربية من خالل سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها الصادرة من الدول العربية ،مثل :العربية للناشئني
والعربية بني يديك.
ج .هذان االجتاهان مل يقدما نتيجة مرضية تذكر جملال تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا .فشل االجتاه األول ألنه يهتم ابجلانب
املعريف فق ط من اللغة العربية ويستهني ابﻵخر االتصايل .وفﻀال عن ذلك فﺈن هذا االجتاه يفتقر إىل املبدأ اللغوي إلبعاده اللغة
من وظيفتها االتصالية كما يفتقر إىل املبدأ التعليمي الستنادها يف التعليم إىل الكتب الدينية واللغوية بدال من كتب تعليم
اللغة .وقد أشار أمحد شليب بع د أن مسح مراكز تعليم اللغة العربية إبندونيسيا يف السبعينات إىل هذه املشكلة مؤكدا أن من
أهم ما يفتقر إليه تعليم اللغة العربية هو انعدام كتب التعليم اجليدة وأن التعليم يسري علﻰ هنج خاطئ إذ إنه يعتمد علﻰ
الكتب النحوية وليس علﻰ الكتب التعليمية( .أمحد شليب ،مكتب النهﻀة املصرية ،القاهرة ،1980 ،ص)18 :
أما االجتاه الثاين فريجع املآخذ عليه لعدم مراعاته احملتوى اللغوي الثقايف يف اختيار املواد الدراسية .إن سلسلة العربية للناشئني
والعربية بني يديك ال خيص إعدادمها اإلندونيسيني خاصة ولكن الناطقني بغري العربية عامة ،فﺈذا استخدما لتعليم اللغة العربية يف
إندونيسيا فاستتبع ذلك مراعاة تناسبها مع املستوى اللغوي لإلندونيسيني كما استتبع إدماج حمتوى الثقافة اإلندونيسية.
اثلـثا :طرائق التدريس :إن طريقة التدريس اليت شاع استخدامها يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا هي طريقة
النحو والرتمجة( .نصر الدين إدريس جوهر ،السودان ،2003 ،ص .).61 :ذلك ألهنا تناسب ما تستتبعه أهداف التعليم
ومواده املركزة علﻰ القواعد والرتمجة .إضافة إىل ذلك ،إن هذه الطريقة تسمح إىل حد كبري استخدام اللغة األم يف عملية التعليم
وهذا ملجأ آثره عدد غري قليل من املعل مني يف إندونيسيا الذين ال يتمتعون مبا يكفي من مهارة التحدث ابللغة العربية( .نصر
الدين إدريس جوهر ،جامعة النيلني ،2006 ،السودان ،ص .)26 :ومن قصور هذه الطريقة أهنا تفتقر إىل أسس منهجية وال
إىل أسس لغوية تربوية وقد أكد العلماء أهنا قد ثبت فشلها يف تعليم اللغة العربية بنتيجة مرضية يف معظم الدول األجنبية الناطقة
بغري العربية .ونتيجة التعليم علﻰ هذه الطريقة –علﻰ حد ما أثبتته الدراسات -خترج الطالب امللمني بقواعد اللغة العربية وفن
الرتمجة ولكن مفتقرين إىل مهارات االتصال ابللغة العربية .هناك حماوالت يف بعض اجلامعات يف استخدام طرائق أخرى مثل
الطريقة املباشرة والطريقة السمعية الشفوية نتيجة استخدام سلسلة العربية للناشئني والعربية بني يدك .ولكن هذه احملاوالت
اصطدمت مبستوى املعلمني املتدين يف االتصال الشفوي ابللغة العربية.
رابعا :مشكلة املعلمني  :ومن املشاكل اليت تتعلق مبعلمي اللغة العربية يف إندونيسيا هي:
أ .إن معظم املعلمني ليسوا من املتخصصني يف تعليم اللغة األجنبية أو العربية علﻰ وجه التحديد وليس لديهم ما يكفي من
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املعلومات حول تعليم اللغة ومنهجها .إمنا معظمهم امللمون بقواعد اللغة العربية وترمجة نصوصها أو خرجيو جامعات الشرق
األوسط املتخصص يف غري العربية.
ب  .إن معظمهم مل يتلقوا تدريبات إعداد املعلمني سواء كان قبل اخلدمة أو أثنائها مما مينعهم من حتسني أدائهم التعليمي .ج.
إن معظمهم ال يقدرون علﻰ االتصال ابللغة العربية مما جيعلهم مﻀطرين إىل استخدام اللغة اإلندونيسية يف عملية التعليم –األمر
الذي يقف وراء شيوع استخدام طريقة النحو والرتمجة يف مراكز تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا.نصرالني (املرجه السامية)
هذه القصور يف املوارد البشرية ال أييت من فراغ وإمنا تقف وراءها عدة عوامل يتلخص أمهها فيمل يلي:
أ.

انعدام ختصص تعليم ا للغة العربية خاصة علﻰ املستوى املاجستري والدكتوراه مدة طويلة قبل أن ظهر أخريا يف السنوات

األخرية مما مينع املعلمني من التأهيل ألن بعﻀهم ال جيدون مكاان ملواصلة ختصصهم وبعﻀهم مﻀطرون إىل التخصص يف جماالت
العلوم األخرى الىت ال عالقة هلا مهنيا ومعرفيا بكوهنم معلمي اللغة العربية.
ب .ندرة الدورات التدريبية اليت ميكن أن يستفيد منها املعلمون يف حتسني أدائهم التعليمي.
ج  .اجتاه النحو والرتمجة السائد يف تعليم اللغة العربية .فبما أن هؤالء املعلمني هم إنتاج هذا االجتاه التقليدي فال يدعو لالستغراب
إذا كانوا متمكنني من ح يث القواعد والرتمجة وضعفاء يف املهارات االتصالية أو مهارة الكالم علﻰ وجه التحديد.
وهذا القصور يعد مشكلة شائكة يؤدي إىل مشكلة أخرى أساسية اليت ال تقل خطورة وهي صعوبة التخلي عن االجتاه التقليدي
والتحول إىل اﻵخر احلديث ،ألن املعلمني أنفسهم إنتاج هذا االجتاه التقليدي من انحية ومل ميروا خبربات ميكن أن حتوهلم من هذا
االجتاه من انحية أخرى .فكيف يتخلون عما يتبنونه؟ أو يف املرحلة التطبيقية :كيف يعلمون الطالب مهارة الكالم وهم أنفسهم
يفتقرون إليها؟
االجتاه التعليمي الذي تبناه معهد مفتاح اهلدي  2يف تعليم اللغة العربية هو ذلك االجتاه الذي يركز أساسا علي اهلدف
الديين علي حساب جوانب أخري من املهارات اللغوية مثل مهارة االستماع و الكالم و الكتابة .ترتكز عملية التعليم علﻰ متكني
الطالب من حفظ متون اجلرومية و ألفية ابن مالك .الطالب حيفظون أبيات اجلرومية و ألفية ابن مالك ،و املدرس يسمع و
يالحظ ،و أحياان يصحح األخطاء و يتأكد من أن كل طالب قد حفظ املتون حفظا جيدا  ،ويتدرب الطالب أيﻀا علي إعراب
اجلمل مثل " :ذهب حممد إيل املسجد" ،ذهب  :فعل ماض مبين علي الفتح ،حممد  :فاعل مرفوع و عالمة رفعه الﻀمة ،إيل :
حرف اجلر و املسجد  :جمرور بفي و عالمة جره الكسرة ،ويتدرب الطالب أيﻀا علي تصريف الكلمات .اهلدف األساسي من
تركيز عملية تعليم اللغة العربية علي حفظ القواعد ليتمكن الطالب من قراءة الكتب الدينية العربية يف أحكام الفقه و العقيدة و
احلديث و التفسري ،وأما فهم كتب الرتاث العربية بطريقة الرتمجة لكل كلمة ابلتلقي من املدرس ،حيفظ الطالب كل كلمة عربية
حسب األبواب اليت يتدارسوهنا يف كتب الرتاث العربية .أما املدرسون يف تعليم اللغة العربية هم خرجيوا املعهد ،ليس لديهم برانمج
تدريب و أتهيل املدرسني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،و ليس لديهم برانمج تطوير مناهج التعليم ،بل املنهج يتوارثون
فيما بينهم ،املدرس اجلديد يطبق املنهج الذي طبقه مدرسه فيما سبق ،إن كان هناك تطوير فليس تطويرا أساسيا .املواد الدراسية
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أيﻀا تنحصر يف القواعد و الرتمجة و حفظ املفردات العربية املوجودة يف كتب الرتاث املدروسة .هكذا تعليم اللغة العربية يف معظم
املعاهد ال "ابسنرتينات" التقليدية أو القدمية .هناك بعض املعاهد ال "ابسنرتينات" التقليدية أو القدمية تتحول أيل معاهد عصرية
يف طرائق تدريس اللغة العربية و لديهم مدرسون مؤهلون و مدربون.
 .4.2حلول مشكالت تعليم اللغة العربية
جيب ص ياغة األهداف ابلنسبة لعملية تعليم اللغة العربية علي وجه شامل ،و يكون اجلانب الديين هو أحدها ،فيجب
أن ننظر إيل ربط الطالب ابجلوانب األخري املناسبة .ﻭأرﻯ ﺃﻥ ﺃساسياﺕ تفعيل عملية ﺍلتعليم ﻭﺍلتعلم لغﲑ ﺍلناطقﲔ بالعربية
تتبلوﺭ ﰲ النقاط ﺍلتالية:
ﺍألﻭﱃ:تأسيس ﺍﳍﺪﻑ ﺍلوﺍضح ،ﺇﻥ نشاﻁ ﺍلتعليم ﺍللغوﻱ ال بد ﺃﻥ يكوﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍألساسي

منه

ﺇكساﺏ

ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺍلدﺍﺭﺱ ﺍلقدﺭﺓ علي ﺍالتصاﻝ ﺍللغوﻱ ﺍلوﺍضح ﺍلسليم ،سوﺍﺀ ﺃكاﻥ هذﺍ ﺍالتصاﻝ شفويا ﺃﻭ كتابيا .ﻭﺍالتصاﻝ ﺍللغوﻱ
البد ﺃﻥ يكوﻥ موجها ﺇﱃ تنمية ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍللغوية ﺍألﺭبع مرتبة ،ﻭهي :ﺍالستماﻉ ،ﰒ ﺍلكالﻡ ،ﰒ ﺍلقرﺍﺀﺓ ،ﰒ ﺍلكتابة.
ﺍلثانية :ﺇعدﺍﺩ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﳉﻴﺪ ،من األمهية ﲟﻜﺎﻥ ،ﻭﳓﻦ نبحث عن سبيل ﺍلنهوﺽ هلذه ﺍللغة ﺍلشريفة ،ﺃﻥ نؤكد
ضرﻭﺭﺓ ﺇعدﺍﺩ ﺍﳌﺪﺭسني املؤهلني و املدربني ،ويكونوا قدﻭﺓ للدﺍﺭسﲔ نظرﺍ لدﻭﺭهم ﺍألساسي ﰲ إدارة العملية ﺍلتعليمية خاصة
ﰲ ﳎﺎﻝ تعليم ﺍللغة ﺍلعربية للناطقﲔ بغﲑﻫﺎ ،منبثقا من ﺍلنظرﺓ املتكاملة ﳍﺬﻩ ﺍللغة ﺍلﱵ هتدف ﺇﱃ تنمية ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍلفنوﻥ
ﺍللغوية ﺍألﺭبع علﻰ ﺍلسوﺍﺀ .ﻭﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﳉﻴﺪ هو ﺍلعموﺩ ﺍلفقرﻱ ﻭﺍلعامل ﺍلرئيسي ﰲ ﳒﺎﺡ ﺍلعملية ﺍلتعليمية حيث ﺃنه ﳝﺘﻠﻚ قوﺓ
ﺍلتأثﲑ ﰲ ﺍلعناصر ﺍألخرﻯ ﺍلﱵ تﻀمن ﳒﺎﺡ ﺍلتعليم ﻭﺍلتدﺭيس ،فاألهدﺍ ﻑ ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ ﻭﺍلوسائل ﻭﺍلطريقة ﻭﺍلتقييم ﲨﻴﻌﻬﺎ تظل
ﺃﺩﻭﺍﺕ صماﺀ بدﻭﻥ معلم.
الثالة  :إعادة تنظيم املواد الدراسية ،فالبد من تطوير املناهج الدرايسة املتبعة حاليا حيت تتماشي مع االجتاهات املعاصرة
لتعليم اللغة العربية بوصفها اللغة األجنبية ابلنسبة لغري العرب ،و ينبغي أن تنبين عملية تطوير املناهج علي حتليلها و تقوميها ال
كتشاف ما فيها من قصور .وقد قام اخلرباء من األساتذة املتخصصني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ابلبحوث يف وضع
املناهج و طرائق التدريس احلديثة املبسطة.
الرابعة  :تطوير طرائق التعليم ،جيب تطوير طرائ ق التعليم لتواكب التطور يف عصران احلاضر ،فطريقة النحو و الرتمجة هي
أقدم طرق تعليم اللغات األجنبية ،مث نشأت الطريقة املباشرة ،و كذلك الطريقة السمعية الشفوية ،و طريقة القراءة ،و الطريقة
املعرفية( .رشدي أمحد طعيمة ،منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم و الثقافة ،إيسيسكو – الرابط،1989/1410 ،
 .)144 – 127أي طريقة كانت فهي من صنع البشر ،فال توجد طريقة ختلو من النقص أو تبلغ درجة الكمال املطلق ،ولذلك
ينبغي أن أنخذ من كل طريقة أفﻀل ما فيها حيت نستطيع توصيل اللغة العربية إيل الطالب اإلندونيسيني بسهولة و يسر.

16

مشكالت تعليم اللغة العربية يف

Lina Marlina dan Arif Ramdani

 .5اخلالصة
يتﻀح مما سبق بيانه أن تعليم اللغة العربية مير مبرحلة ميكن وصفها انتقالية حيث أنه بدأ يشهد بعض التطورات امللحوظة
الواعدة من انحية ،وال يزال يف الوقت نفسه يتعرض لعدة مشاكل شائكة من انحية أخرى .ومن املالحظة أن التطورات اليت
أجنزها جمال تعليم الل غة العربية يف إندونيسية تغطي مجيع جوانب التعليم من منهج وإدارة وموارد بشرية مما يعين أنه قد توافرت
هلذا اجملال شروط التقدم والرتقية .أما املشكالت القائمة اليت ال تزال يتعرض هلا هذا اجملال فما هي إال جزء مل تصل إليه هذه
التطورات غري املكتملة ،ستزول هذه املشكالت مبشيئة ﷲ تزامنا مع اكتمال هذه التطورات ،وهذا طبعا يتطلب جهودا مستمرة
من املعنيني هبذا اجملال .وأهم احللول لتلك املشكالت هي صياغة األهداف املواكبة لروح العصر ،ووضع املواد الدراسية املناسبة
لدارس اللغة العربية للناطقني بغريها ،و اختيار الطريقة املثلي لتوصيل اللغة العربية ،واختيار املعلمني املؤهلني املدربني.
وأهم النتائج تتمثل فيما يلي :
أ .املعاهد أو ال "ابسانرتين " يف إندونيسيا أول مؤسسة تعليمية إسالمية اليت تدرس فيها اللغة العربية بطريقة تقليدية و مبسطة.
ب .إتصال العرب إبندونيسيا أسهم كثريا يف نش ر تعليم اللغة العربية ،و تطوير مناهجه ،و فتح مراكز تعليم اللغة العربية ،و تدريب
املعلمني و أتهيلهم.
ج .عملية تعليم اللغة العربية يف إندونيسا بدأت بصورة تقليدية مث أصبحت تتقدم تقدما ملحوظا حيت تتماشي بتقدم العصر.
ﺩ.

جيب تطوير مناهج تعليم اللغة العربية يف املعاهد أو ال "ابسانرتين " القدمي بصورة شاملة ،وجيب صياغة األهداف ابلنسبة
لعملية تعليم اللغة العربية علي وجه شامل ،و مشكالت تعليم اللغة العربية ميكن حلها ،وقد بدأت بعض املؤسسات التعليمية
يف حل تلك املشكالت.
 .6قائمة املراجع و املصادر
 .1أمحد فؤاد أفندي ،منهج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هباهلدف خاص (جتربة مؤسسة تثقيف األمة مباالنج ،القرآن
لغته وتفسريه ،جلنة املؤمتر الدويل القرآن لغته وتفسريه وأوىل النهﻰ للطباعة والنشر ،جاكرات.2006 ،
 .2أمحد شليب ،تعليم اللغة العربية لغري العرب ،مكتب النهﻀة املصرية ،القاهرة.1980 ،
 .3رشدي أمحد طعيمة ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجه ,وأساليبه  ،منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية
والعلوم والثقافة ،الرابط1989 ،م،
 .4شهداء صاحل ،مناهج تعليم اللغة العربية يف املدارس االبتدائية إبندونيسيا ( دراسة حتليلية تقوميية ) رسالة الدكتوراه غري
منشورة ،جامعة النيلني ،2006 ،السودان.
 .5عبد التواب عبد الاله عبد التواب" ،إعداد معلم اللغة العربية لغرب الناطقني هبا يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة:
دراسة حالة علﻰ اجملتمع اإلندونيسي ابملدارس الثانوية العالية"1986 ،
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ﲝﺚ مقدﻡ ﰲ ﺍلندﻭﺓ ﺍلدﻭلية حوﻝ، تعليم ﺍللغة ﺍلعربية ﰲ ﺇندﻭنيسيا ما له ﻭما عليه، قريب ﺍﷲ بابكر مصطفﻰ.7
.ﲡﺮﺑﺔ تعليم ﺍللغة ﺍلعربية ﰲ ﺇندﻭنيسيا
1990 ،" "جتربة املدارس اإلسالمية يف واقع تعليم العربية يف املدارس إبندونيسيا، حمسن أدهم.8
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