
 املقدمة .أ

اهتمام املعاهد الّسلفية بتعليم اللغة 
العربية لكونها وسيلة لفهم رشيعة اإلسالم، 
وليس هناك أدىن شك يف أن حياة اللغة العربية 

إىل اإلسالم وحيويته،  عرب العصور تعود أساسا
وبهذا السبب اكنت أهداف تعليم اللغة 
العربية يف املعاهد الّسلفية متقيدة إىل حّد كبري 
باالجتاه ادليين من أجل تعلم الكتب ادّلينية 
وفهمها حيث ترتكز مواد تعليم اللغة العربية 
ىلع مواد انلحو والقواعد وليس ىلع املحتوى 

س اللغوية الرتبوية اتلعلييم املفتقر إىل األس
وانلفسية واثلقافية، فتصبح مهارة القراءة هدفا 
أساسّيا حيث يُبىن تعليم اللغة العربية ىلع 

أساس أنها مفتاح لقراءة وفهم انلصوص 
العربية، وتُعترب دروس انلحو معيارا أساسيا يف 
تعليم اللغة مّم تؤدي إىل ظهور املصطلح  

استخدام  الطالب يفهمون اللغة وال يقدرون"
     ."اللغة
انطالقا من هذه الفكرة، يرى الاكتب بأن         

تقويم وتطوير مواد تعليم اللغة العربية يف 
املعاهد الّسلفية يف ضوء منهج تعليم اللغة 

للناطقني بغريها أمر رضوري، واتلقويم  العربية
قد ال يكون دوافعه سوء مواد اتلعليم 
املستخدمة ولكنها حماولة للوصول إىل أهداف 

                                                           
1  Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual 

Muslim & Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999) 

hal. 141 
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Abstract: Arabic learning material in Islamic Boarding School has not developed well and it still 

relies on Nahwu as the only benchmark of success in learning Arabic. In fact, the students’ need in 
learning Arabic is not only about how to read and understand kitab kuning (classic book), but also 

how to speak and write in Arabic. Therefore, it is necessary to revise the learning material of 

Arabic language in Islamic Boarding School. The aim of this study is to describe the efforts of 

revising the Arabic learning material in Islamic Boarding School in order to find an interface 

between the previous learning material and the principles of Arabic learning material compilation. 

This study uses qualitative approach. The data was collected by using interview, observation, and 

documentation. The collected data was then analyzed by using triangulation. The research result 

shows that Arabic learning material should consist of three language competence; they are aspect 

of language, aspect of culture, and language function as a means of communication.     
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تعليم اللغة العربية الصحيحة ويلكون طالب 
املعاهد الّسلفية يتابعون برامج تعليم اللغة 
العربية يف ضوء االجتاهات احلديثة وبذلك 

اهد الّسلفية هؤالء سوف يمكن أن خترج املع
الطالب اذلين جييدون فهم ادّلين ويف نفس 
الوقت يتمكنون من إجادة االستماع والالكم 

 .والكتابة باللغة العربية
 

صوراعمةللمعاهدالّسلفية.ب
لفظ الّسلف بمعناه األصيل ال يعين به 
اجلمود وعدم قبول اتلغيري واتلطوير، فمفهوم 

" املعهد الّسليف"لفظ الّسلف يف سياق لكمة 
يعين اإلشارة إىل قدم الزمان مما يدل ىلع أن 
املعهد قد لعب دورا هاّما منذ مئات الّسنني 
ىلع مستوى الوطن اإلندونييس ثم يتطور من 
حني إىل آخر حىت أصبح جزءا ال يتجزأ من 

  .مسرية األمة اإلسالمية يف ابلالد
ورغم أن ظهور املعاهد الّسلفية الكبرية 
يف أواخر القرن اتلاسع عرش من امليالد أو 
بداية القرن العرشين من امليالد إال أن أصول 
املعاهد الّسلفية هلا جذور اتلاريخ الطويلة 
تمتّد إىل ما قبل ذلك، وهلذا السبب اكن للمعهد 

                                                           
2 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan 

Pesantren, (Jakarta: INiS, 1994), hal. 20. 

ري كبري يف تكوين وتشكيل أنماط الّسليف تأث
 1.اجتاه الرتبية الوطنية

لم يدون أّي مؤرخ تاريخ نشأة املعاهد 
اإلسالمية باتلحديد ادلقيق، ومع ذلك فقد 

سالمية اتفق املؤرخون ىلع أن نشأة املعاهد اإل
التنفك عن تاريخ ميجء اإلسالم إىل 
إندونيسيا، وإن اختلف املؤرخون يف حتديده 

 .فإن وجود املعاهد من ذلك الوقت بقريب
من وجهة انلظر اتلارييخ يمكن القول 
بأن مفهوم املعهد ال يقترص بمفهوم احلضارة 
اإلسالمية فحسب، بل يتضمن أيضا معىن 

لوجود مؤسسة األصيل باحلضارة اإلندونيسية 
تربوية أخرى مشابهة إىل حّد ما باملعهد منذ 

   .عهد سيطرة ادليانة ابلوذية يف إندونيسيا
وهناك رأي يقول بأن نظام املعهد ظهر 
ة منذ عهد انلبّوة وال عالقة هل بادّليانة ابلوذي

من هنا ظهر التشابه   كما زعم الرأي األّول،
بني املعاهد املوجودة ىف ادّلول اإلسالمية يف 

يس فقط يف عالقة حدود ما، هذا التشابه ل
املعاهد بابليئة االجتماعية املحيطة بها ولكن 

                                                           
3 Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi 

untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 246. 
4 Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren, 

(Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 3. 
5 Ronald Alan Lukens-Bull, Jihad Ala 

Pesantren Di Mata Antropolog Amerika, Penerjemah 

Abdurrahman Mas’ud dkk, (Yogyakarta: Gama, 2004), 
hal. 58.  



 تطوير مواد تعليم اللغة العربية يف املعاهد الّسلفية  - أمحد عبيدي فتح ادّلين

  ألسنتنا

~ 1  ~ 

 

التشابه يشتمل أيضا ىلع طبيعة العلوم 
    .املدروسة فيها

بناء ىلع مظاهر اإلنفتاح واتلغريات  
هد إىل رتبتني الواقعة، قسم زحمرشى ظافر املع

أساسيتني وهما املعهد الّسليف واملعهد اخلليف، 
فاملعهد الّسليف هو اذلي مازال وال يزال 
متمساك بالطريقة اتلقليدية يف عملية اتلدريس 
ويرتكز تعليمه بكتب الرتاث، وأما املعهد 

  .اخلليف فهو عكس ذلك
وىف رأي الاكتب، أن املعاهد اإلسالمية  

ىلع كرثتها وتطورها يمكن تقسيمها إىل ثالث 
صور، فالصورة األوىل يه املعاهد اتلقليدية أو 
الّسلفية اليت لم تستخدم انلظام املدريس وإنما 

ة، والصورة تستخدم نظام الرتبية اتلقليدي
اثلانية يه املعاهد اليت أنشئت فيها املدارس 

املدرسة اإلبتدائية واملدرسة اثلانوية -الرسمية 
ومع وجود هذا انلظام  -واملدرسة العايلة

املدريس فإن انلظام القديم اتلقليدي ما زال 
حيافظ عليه فيها كذلك، والصورة اثلاثلة يه 

ديث املعاهد الىت تستخدم فيها انلظام احل
والطريقة احلديثة يف عملية اتلدريس مثل 

  .  معهد غونتور احلديث"

                                                           
6 Azyumardi Azra, , Esei-esei Intelektual 

Muslim & Pendidikan Islam, hal. 87. 
7 Zamakhsary Dhofier, Tradisi Pesantren: 

Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: 

LP3ES, 1985), hal. 38.      

ج املعاهد. يف العربية اللغة تعليم نظام
الّسلفية

إن انتشار اللغة العربية يف إندونيسيا 
نتيجة من ميجء اإلسالم، هلذا اكن احلديث 
عن وضع تعليم اللغة العربية منذ نشأتها إىل 

طور اإلسالم اآلن ال يمكن فصلها عن ت
 .واملسلمني

اكنت اللغة العربية هلا ماكنتها اخلاصة 
يف املجتمع اإلندونييس منذ انتشار اإلسالم 
ألن العربية يه اللغة اليت هلا فضل كبري يف 
تطوير اللغة اإلندونيسية، ومما يدل ىلع عمق 
تأثر اللغة اإلندونيسية باللغة العربية هو أن 

ية منذ انتشار كتابتها اكنت باحلروف العرب
اإلسالم ما تسىم باحلروف املالوية، ومن 
احلقائق اثلابتة يف تاريخ نمو اللغة اإلندونيسية 
أنها قد افرتضت من اللغة العربية ألفاظا كثرية 

  . يف جماالت عديدة
ومما يدل ىلع تلك اجلهود العظيمة 
الكبرية دلى الشعب اإلندونييس أن تطور 

بمراحل طويلة منذ  تعليم اللغة العربية يمرّ 
فرتة دخول اإلسالم إىل اآلن، وقد شهد تعليم 

سواء أكانت -اللغة العربية تطورات متدرجة  
 -من حيث األغراض أم من حيث الطريقة

 :ويمكن ترتيبها اكآليت 
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تعليم اللغة العربية لفظيا ويهدف هذا - 
انلوع من اتلعليم إىل تزويد ادلارسني 

عية الصالة دون بمهارة قراءة القرآن وأد
االهتمام بمعانيها ويتخذ هذا انلوع من 
اتلعليم ماكنه يف املساجد واملدارس 
القرآنية لألطفال، ويتم هذا اتلعليم عن 

 . طريق احلفظ واهلجاء

تعليم اللغة العربية من أجل اتلعّمق يف -   
العلوم ادلينية ويعم هذا انلوع من اتلعليم 

ستخدام طريقة املعاهد ادلينية الّسلفية با
انلحو والرتمجة، والعملية اتلعليمية تتم 
عن طريق االطالع ىلع الكتب املكتوبة 
باللغة العربية وترمجتها إىل اللغة 
اإلندونيسية واستخراج ما يوجد خالل 
ذلك من القواعد انلحوية ورشحها، ونتج 
من اتلعليم ىلع هذا املنهج الطالب 

معينة  املتمكنون من قراءة الكتب العربية
 .واستيعاب ما فيها من القواعد انلحوية

تعليم اللغة العربية اهلادف إىل تزويد  -1
الطالب باملهارات اللغوية خاصة مهارة 
اتلعبري الشفوي واتلحريري، وحتقيقا هلذا 
اهلدف يتم اتلعليم بالطريقة املبارشة، 
ويعترب اتلعليم ىلع هذا انلهج نقطة 

جمال تعليم االنطالق حلركة اتلجديد يف 
اللغة العربية يف إندونيسيا، وتطور هذا 

انلوع من اتلعليم ليستهدف مهارات 
لغوية أخرى بشلك متاكمل، كما تطور 
ليستند إىل طرق أخرى مثل الطريقة 
السمعية ابلرصية والطريقة االتصايلة 
وغريهما من الطرائق املستخدمة يف تعليم 
اللغات األجنبية يف ضوء االجتاهات 

يثة، فهذه يه مرحلة نهضة تعليم احلد
اللغة العربية وذلك بظهور االجتاهات 
احلديثة ىف تعليمها، منها حتويل العربية 
من لغة الكتب إىل لغة االتصاالت، 
والكتب اتلعليمية املستخدمة ال تنحرص 
ىف كتب الفقه واألخالق فحسب بل 
ألفت الكتب اخلاصة تلعليم اللغة 

 . العربية

ة العربية تبعا للمنهج اذلى وضعته تعليم اللغ- 
احلكومة، وىلع هذا يتم تعليم اللغة 
العربية بوصفها مادة إجبارية مقررة للك 
املؤسسات الرتبوية اإلسالمية جبميع 

 .مستويات اتلعليم

تعليم اللغة العربية لألغراض اتلأهيلية - 
واملهنية، ويتم تعليم اللغة العربية ىلع هذا 

للغة العربية يف اجلامعات انلوع يف أقسام ا
بهدف تأهيل املعلمني املهنيني يف حقل 
اللغة العربية، والطريقة املستخدمة يه 
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الطريقة السمعية وابلرصية والطريقة 
 .االتصايلة

تعليم اللغة العربية لألغراض اخلاصة، مثل  - 
تعليم اللغة العربية للحج، وللسياحة، 
وللتجارة، وللصناعة، وللعمال 

نيسيني العاملني يف بالد العرب، اإلندو
واهلدف الرئيس من هذا اتلعليم تزويد 
ادلارسني باملهارات اللغوية الىت حيتاجون 

  .إيلها يف جمال أعماهلم
اكنت طريقة اتلدريس اليت شاعت         

استخدامها يف املعاهد الّسلفية يه الطريقة 
اتلقليدية املمثلة بطريقة انلحو والرتمجة اليت 
ال تنطلق من مدخل وال تستند إىل نظرية 

نفسية أو تربوية تعليمية، وسميت لغوية أو 
بطريقة انلحو والرتمجة ألن تدريس القواعد 
اغية ىف ذاته حيث ينظر إيله ىلع أنه هو اللغة 
أو أنه وسيلة تلنمية ملاكت العقل وطرائق 

 .  اتلفكري
اهلدف الرئيس من تعليم اللغة من 
خالل طريقة انلحو والرتمجة هو تمكني 

                                                           

اللغةقريب اهلل بابكر مصطىف،    تعليم
مقالة قدمت   (ماهلوماعليه)العربيةيفإندونيسيا

لعربية يف يف انلدوة ادلويلة حول جتربة تعليم اللغة ا
: إندونيسيا بمناسبة ايلوم العاليم للغة العربية، ماالنق

 . م   1 ديسمرب    -  

العربية، وقد ادلارسني من قراءة انلصوص 
استخدمت املعاهد الّسلفية هذه الطريقة فىي 

 :تعليم اللغة العربية لألسباب اآلتية 
لقد وصلت املعاهد الّسلفية إىل اهلدف من  - 

تعليم اللغة العربية فيها، واكن اهلدف من 
تعليم اللغة العربية ليس تمكني الطالب 
القدرة ىلع استخدام اللغة العربية 

وإنما هو تمكينهم القدرة  للتخاطب بينهم
ىلع مطالعة الكتب اإلسالمية وفهمها 

 .يلصبحوا علماء ادّلين وفقهاء األّمة
هذه الطريقة كأقرص طرق تلوصيل  - 

املعلومات وادلروس ادلينية إىل الطالب 
 .بلغتهم املحلية

إن طريقة انلحو والرتمجة أسهل الطريقة  -1
 وأبسطها كما أنها ال حتتاج إىل الفصول
واملدرسني والكتب تلدريس اللغة وغريها 

    .من املعنيات والوسائل اتلعليمية الكثرية

وظيفة املعلم يف ضوء هذه الطريقة 
ثانوية رغم أنه قد يبدو سيد املوقف داخل 

دلرس، فمهمته تنحرص ىف تدريس حجرة ا
الكتاب املقرر ورشح مجيع حمتوياته باتلفصيل 

   وترمجتها إىل اللغة األم، وليس هل دور يذكر 

                                                           

يفاحلاج إمام زركىش،    اهلامة االرشادات
العربية اللغة مطبعة دارالسالم، : كونتور)، تعليم

  ، ص (    
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يف اختيار الكتاب أو احلذف من موضواعته أو 
الزيادة عليها، ومن ثّم ال يستطيع تغيري طريقة 

 1 .اتلدريس أو اتلعديل فيها
تتم العملية اتلعليمية باستخدام طريقة 
انلحو والرتمجة عن طريق االطالع ىلع الكتب 
املكتوبة باللغة العربية وترمجتها إىل اللغة 

ذلك  اإلندونيسية واستخراج ما يوجد خالل
من القواعد انلحوية ورشحها، ونتج من 
اتلعليم ىلع هذا املنهج الطالب املتمكنون من 
قراءة الكتب العربية املعّينة واستيعاب ما فيها 

 . من القواعد انلحوية
اكنت ادلروس املدرسة يف املعاهد 
الّسلفية يه ادلروس ادلينية الىت تهدف إىل 

للغة تعليم ادلين اإلساليم وعلوم قواعد ا
العربية باستعمال الكتب املكتوبة باللغة 
العربية وتُقرأ هذه الكتب وترُتجم ثم ترشح 
رشحا وافيا مع حتليل إعرايب وبيان رصيف 
وإيضاح داليل، وتقرأ الكتب ىلع الرتتيب من 
ابلداية إىل انلهاية، وبذلك ال تعلم املعاهد 
الّسلفية ثالثا من املهارات اللغوية األربع ويه 

                                                           

طرائق، عبد العزيز بن إبراهيم العصيىل 1 
أخرى بلغات للناطقني العربية اللغة ، تدريس

، ص (هــ 1   مكتبة امللك فهد الوطنية، : الرياض)
1  

ستماع والالكم والكتابة، وإنما تعلم واحدة اال
 .منها فقط ويه مهارة القراءة

من هذا املنطلق اكن اهلدف من 
تدريس اللغة العربية يف املعاهد الّسلفية منذ 
ابلداية يرتّكز يف انلاحية ادّلينية من أجل َتَعلُِّم 

وليس من أجل ممارسة   الكتب ادّلينية وفهمها
ريس اللغة العربية يف الالكم، من هنا اكن تد

املعاهد الّسلفية يسري سريا بسيطا بعيداً عن 
اتلطّور وال يتناسب بمنهج تعليم اللغة العربية 

 .للناطقني بغريها
اكنت املعاهد الّسلفية مقرا دائما 
تلعليم ادلين اإلساليم واللغة العربية، واكن 
اتلعليم ىلع شلك طريقة نظام العرض وكذلك 

ية، ويبدو أن نظام احللقات أّول الطريقة االلقائ
نظام تعلييم عرفه املسلمون يف إندونيسيا منذ 
جميئ اإلسالم حيث تم من خالهل تعليم 
املسلمني قراءة القرآن الكريم وأمور ادلين، ثم 
استبدل نظام احللقات تدرجييا بنظام الفصول 
نتيجة حلركة اتلجديد واتلطوير يف انلظام 

 .اتلعلييم
 

يماللغةالعربيةباملعاهدالّسلفيةموادتعل.ج
اكن اهلدف من تعليم اللغة العربية يف 
املعاهد الّسلفية هو القدرة ىلع قراءة وفهم 
الكتب ادلينية العربية، فتصبح مهارة القراءة 
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هدفا أساسّيا ىف تعليم اللغة العربية ويبىن 
اتلعليم ىلع أساس أن اللغة العربية يه آلة 

 . ة كما سبق الاكتب ذكرهالفهم الكتب العربي
وىلع هذا األساس، فادلروس املدروسة 
يف املعاهد الّسلفية يه ادلروس ادلينية  
املستهدفة إىل تعليم ادلين اإلسالىم وعلوم 

( انلحو والرصف وابلالغة)قواعد اللغة العربية 
باستعمال الكتب املكتوبة باللغة العربية وتقرأ 

داية إىل انلهاية هذه الكتب ىلع الرتتيب من ابل
وترتجم ثم ترشح رشحا وافيا مع حتليل إعرايب 

 .   وبيان رصيف
لم ختتلق كثريا عملية تعليم اللغة 
العربية يف املعاهد الّسلفية بعملية تعليم العلوم 
ادلينية عموما ويه ىلع طريقة العرض من 
الكتب املهيئة ذللك، وفيما يتعلق بعلوم 

يقوم ىلع املواد  القواعد فإن منهجها ادلرايس
املحتوية عليها الكتب املستخدمة، ابتداء من 
 . الكتب الصغرية واليسرية حىت الكتب الكبرية

صور ادلكتور حممود يونس عن عملية 
تعليم اللغة العربية عموما وىلع رأسها تعليم 

يقرأ : كتاب انلحو ىف املعاهد السلفية ما يىل
ه لكمة كتابا ويرتمج -وهو مدرّس املادة-الشيخ 

فلكمة باللغة املحلية أو لغة اتللميذ، وبعد أن 
تّمت القراءة والرتمجة انتقل إىل فصل آخر أو 
باب آخر رشع برشحه وبيان ما تضمنه من 

القواعد واتلعريفات مع اإلتيان بمثال منه، 
واخلطوة اتلايلة تأىت من جانب اتلالميذ بأن 
يقرأوا الكتاب الكتاب ويرتمجه مثل ما فعل 

ملدرس ثم يتأمل عن مضمونه من القواعد ا
    .واتلعريفات ثم حيفظها

حيتوى املنهج اذلى تتبع فيه هذه 
أحدهما للقواعد انلحوية : انلظرية ىلع كتابني

يسمح باخلروج والرصفية، واآلخر للقراءة، وال
عنهما إال يف حدود ضّيقة ألن املطلوب من 
املعلم أن يرشح مجيع حمتويات الكتاب املقّرر 
باتلفصيل، وىلع الطالب أن حيفظوا أكرب قدر 
ممكن من اللكمات وانلصوص األدبية مع 

 .ترامجها إىل اللغة األم
وقد حتتوى بعض برامج تعليم اللغة 

فية، فيضاف إىل العربية ىلع مقررات دينية وثقا
هذين الكتابني كتب احلديث وكتب السرية 
وكتب اثلقافة اإلسالمية وغريها، واغبلا ما 
تكون هذه الكتب تقليدية قديمة أو أكاديمية 
يف أحسن األحوال بعيدة عن واقع املتعلم 
ومستواه اللغوي وال تمكنه من االتصال 

   .بانلاس واحلديث معهم باللغة اهلدف

                                                           
11  Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam 

di Indonesia, (Jakarta: Mutiara, 1979), hal. 46-56 

طرائقن ابراهيم العصيىل، عبد العزيز ب   
 1 ، ص  تدريساللغةالعربيةللناطقنيبلغاتأخرى
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ويبدو أن ماّدة انلحو والرصف يف 
املعاهد الّسلفية يتلقيان عناية كبرية، ومن 

 : كتب انلحو والرصف املدروسة ما ييل
 .األجرومية للشيخ أمحد زيىن دحالن . 
 .العمريطى للشيخ ابراهيم ابليجورى . 
املتّممة للشيخ عبد اهلل بن أمحد  .1

 .الفاكيه
رشح ابن عقيل أللفية ابن مالك  . 

 .لقايض القضاة بهاء ادّلين

مغىن اللبيب عن كتب األاعريب ألىب  . 
 .هشام األنصار

 .الكفراوى للشيخ حسن الكفراوى . 

حل املعقود من نظم املقصود للشيخ  . 
 .حمّمد عليش

مد معصوم األمثلة اتلرصيفية للشيخ حم . 
 .بن ىلع

جواهر املكنون للشيخ أمحد  . 
 .ادلمنهوري

 .جواهر ابلالغة للشيخ أمحد اهلاشيم .1 

كواكب ادلرية للشيح عبد ابلاري  .  
 .  األهذال

مواد تعليم اللغة العربية يف املعاهد 
الّسلفية لم يتطور حيث ال زالت تعترب دروس 

ربية إىل انلحو معيارا أساسّيا يف تعليم اللغة الع
اآلن، مع أن حاجات املتعلمني إىل اللغة 

العربية يف املعاهد الّسلفية ال يقترص ىلع قدرة 
قراءة الكتب العربية فحسب وإنما أكرث من 
ذلك مثل حاجاتهم إىل مهارة الالكم ومهارة 

  .الكتابة
تستمد حمتويات منهج تعليم اللغة العربية      

مواد علوم  يف املعاهد الّسلفية معظمها إىل
قواعد اللغة العربية مثل عوامل اجلرجاين، 
األجرومية، العمريطي، املتّممة، منظومة أللفية 
ابن مالك، مغىن اللبيب عن كتب األاعريب، 
األمثلة اتلرصيفية، جواهر املكنون، وجواهر 

 .ابلالغة وغريها
 

د املعاهد. يف العربية اللغة تعليم مواد تطوير
الّسلفية
وضع املنهج ادلرايس تلعليم  لقد تغري 

اللغة العربية يف املعاهد الّسلفية يف ثالثينيات 
من القرن العرشين امليالدي وذلك جبعل 
وظيفة االتصال هدفا من أهداف تعليم اللغة 
العربية، غري أن هذا اتلغيري لم يرس كما هو 
املرجو ألن عموم املعاهد الّسلفية التزال 

وال ترغب يف قبول  تتمسك باملناهج اتلقليدية
ويف الّسبعينات، اكن تلجديد . هذا اتلجديد

تعليم اللغة العربية دور فّعال يف تغيري الوضع 
ىف ذلك احلني بمبادرة احلكومة املمثلة بوزارة 
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الشؤون ادلينية وبمادرة الرجال األكاديميني 
 1 .واخلرباء املختصني بمجال تعليم اللغة

اكنت من قرار احلكومة اإلندونيسية    
جتاه تعليم اللغة العربية تؤّكد جبعلها بمزنلة 

إىل أن تكون اللغة األجنبية حيث تشري 
أهداف اتلعليم يه تنمية كفاءة مهارة الطالب 

إتقان مهارة : اللغوية املمثلة بثالثة أمور، ويه
الالكم، ومعرفة ثقافة الوطن صاحبة تلك اللغة 
املدروسة، ودراسة تلك اثلقافة من خالل قراءة 
الكتب املكتوبة بتلك اللغة األجنبية 

   .املدروسة
وبعبارة أخرى تعىن أن تعلم اللغة يتّم 

الكفاءة اللغوية  -والأ: ىلع مستويني، وهما
, بزتويد ادلارسني األجانب املهارات اللغوية

كفاءة االتصال بزتويد ادلارسني  -وثانيا
باملهارات اللغوية املناسبة الىت تمكنهم من 
االتصال سواء بمتحديث اللغة املستهدف 

   .تعلمها أو باثلقافة الىت نشأت هذه اللغة فيها

                                                           
13 Ahmad Fuad Effendy, Peta Pengajaran 

Bahasa Arab di Indonesia. BAHASA  DAN SENI, 

Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Pengajarannya, Edisi 

Khusus, Tahun 29, Oktober, hal. 408. 
14 Emzir, Kebijakan Pemerintah Tentang 

Pengajaran Bahasa Arab di Madrasah dan Sekolah 

Umum, Makalah pada Seminar Internasional Bahasa 

Arab dan Sastra Islam, Kurikulum dan 

Perkembangannya, Bandung (IMLA), 23-25 Agustur 

2007. 

ريسطرقتدحممود رشدى فاطر وآخرون،    
االجتاهات ضوء يف ادلينية والرتبية العربية اللغة

تعليم اللغة العربية يف املعاهد الّسلفية 
فيها مشلكة منهجية  انلاجتة من االستناد إىل 

كز املناهج اتلقليدية االجتاه يف اتلعليم حيث يرت
اتلعليم يف ضوء هذا االجتاه ىلع تمكني 
الطالب من فهم القرآن الكريم واألحاديث 
وغريهما من انلصوص العربية ادلينية، وهذا 
االجتاه ال يتناغم مع متطلبات مستجدة تلعليم 

فالعربية . اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية
ليست لغة دين وحضارة فحسب بل يه لغة 

صبحت إحدى اللغات اتصايلة اعملية وأ
 .الرسمية يف هيئة األمم املتحدة

واملشلكة األخرى املهمة حول املواد 
اتلعليمية حيث ترتكز ىلع مواد انلحو والقواعد 
وليس ىلع املحتوى اتلعلييم املفتقر إىل 
األسس اللغوية الرتبوية وانلفسية واثلقافية 

وأن اتلعليم    سواء اكن يف اختياره أو تنظيمه،
يسري ىلع نهج خاطئ إذ أنه يعتمد ىلع الكتب 

 

احلديثة دار : القاهرة)، الطبعة اثلانية، الرتبوية
     -   ، ص (م 1   املعرفة، 

مد عبد الرؤوف فتيح ىلع يونس وحم   
منالشيخ،  لألجانب العربية اللغة تعليم يف املرجع

اتلطبيق إىل   11 مكتبة وهبة، : القاهرة), انلظريقة
    ، ص (م
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هلذا    انلحوية وليس ىلع الكتب اتلعليمية،
اكن نظام اتلقويم املتبع لقياس اتلحصيل 
اللغوي للمتعلم يف املعاهد الّسلفية يرتكز إىل 
حّد كبري ىلع اختبارات جوانب املعرفة اللغوية 

 .وال يهتم جبوانب األداء اللغوي
للحصول ىلع املوافقة بني حمتويات           
ادلرايس تلعليم اللغة العربية يف املعاهد  املنهج

الّسلفية املرتكزة ىلع مواد انلحو بمحتويات 
املنهج ادلرايس تلعليم اللغة العربية للناطقني 

املمثل -بغريها جيب أن تكون حمتويات املنهج 
مرااعة األسس اثلالثة  -بالكتاب املدريس

 :اآلتية
بني العالقة : األسس اثلقافية واالجتماعية  - 

اللغة واثلقافة تظهر من أن اللغة يه واعء 
اثلقافة ويه الوسيلة األوىل يف اتلعبري عن 
اثلقافة، أما عالقة اثلقافة بتعليم اللغة 
العربية للناطقني بغريها تظهر من أن فهم 
ثقافة املجتمع اإلساليم وحضارتها تعد 
جزءا أساسيا من تعليم اللغة، ومن ثم فإن 

و تعلم حضارة تعلم لغة أجنبية ه
 .  أصحاب تلك اللغة

                                                           

لغريأمحد شليب،     العربية اللغة تعليم
، (م 1   مكتبة انلهضة املرصية، : لقاهرةا)، العرب
   ص 

العالقة بني اللغة : األسس السيكولوجية  - 
العربية باألسس السيكولوجية تظهر 
برضورة تعرف املعلم للجوانب انلفسية 
اخلاصة بادلارسني، مثل دوافعهم من تعلم 
العربية، حاجاتهم وميوهلم وقدارتهم 

 .ومستوياتهم يف العربية
يقصد بهذا : بوية األسس اللغوية والرت -1

اجلانب املادة اللغوية املكتوبة من أصوات 
ومفردات وتراكيب اليت تقدم يف كتب 
تعليم العربية للناطقني بغريها واألسلوب 
املناسب يف عرضها لدلارسني ومدى 

    .سهولة أو صعوبة تلك املادة لدلارسني
جدير باذلكر هنا، أن من أهم مشلكة 
حمتوى املنهج يف املعاهد الّسلفية أنه ترتكز ىلع 
مواد انلحو والقواعد وليس ىلع حمتوى املنهج 
اتلعلييم املتكونة من اجلانب اللغوي 

 .واحلضاري للعربية
أي املادة -انب اللغوي يقصد باجل

بأن يعرض الكتاب املدريس اجليد  -اللغوية
تلعليم اللغة املادة اللغوية بصورة متاكملة 
حبيث يساعد الطالب لك حسب مستواه ىلع 

                                                           

نارص عبد اهلل الغايل وعبد احلميد عبد    
الكتاهلل،  إعداد انلاطقنيأسس لغري اتلعليمية ب

  1-  ، ص (دار الغايل، د ت: الرياض)، بالعربية
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تعليم انلظام الصويت، واملفردات واتلعايري 
 .االصطالحية، وكذلك الرتاكيب اللغوية

أي املادة -وأما اجلانب احلضاري 
بأن يعرض الكتاب املدريس اجليد  -احلضارية

هو مواقف حقيقية حية يضمنها يف درورسه 
ويعرض من خالل احلضارة العربية اإلسالمية 

 . من اكفة جوانبها الفكرية واملادية
فالكتاب اذلى يصلح للتدريس هو 
اذلي يوصل هلذه األهداف، وأما كتب انلحو 

ومىت . فال تكيف إال لضبط القراءة فقط
توى املنهج إىل الكتب انلحوية ديلل يستمد حم

ىلع أن حمتوى املنهج ال تتوافق مع معايري 
حمتوى منهج تعليم اللغة العربية للناطقني 

 :بغريها املشتملة ىلع 
أن يكون يف املحتوى ما يساعد الطالب  - 

 .ىلع ختطي حواجز االتصال باللغة العربية
أن يكون يف املحتوى ما يساعد الطالب  - 

ن يبدع اللغة وليس فقط أن ينتجها ىلع أ
اكستجابة آيلة، إن ىلع املحتوى أن يوفر 
من الفرص ما يرثي رصيد الطفل من 
 .اللغة وما يمكنه من االستعمال الفعال هلا

أن يكون يف املحتوى ما يعرف الطالب  -1
خبصائص العربية وإدراك مواطن اجلمال 

يف أسايلبها وتنمية اإلحساس عنده 
    .بتعليم العربيةباالعزتاز 

ال يعمل حمتويات املنهج بشلك منفصل 
عن املكونات األخرى للمنهج، فاملعارف 
واحلقائق الىت يشملها ليست سوى وسيلة 

نهج، وأن عملية بللوغ األهداف املحددة للم
اختيار حمتويات املنهج ليست عملية حمددة 
وإنما يه عملية تأخذ يف حسابها أبعادا كثرية 
فيه وإن اكنت حتدد بداللة األهداف الىت يريد 
املدرس حتقيقها إال أنها تنعكس بتفاعالتها 
 .مع األهداف ىلع اكفة عنارص املنهج ومكوناته
ا يشلك الكتاب اتلعلييم عنرصا أساسي

يف أي مرحلة تعليمية، فمن خالل حمتواه 
اللغوي واثلقايف تتحقق األهداف اليت يريد 
املعلم حتقيقها من العملية اتلعليمية باإلضافة 
إىل املكونات األخرى للمنهج من أنشطة وطرق 

 .     تدريس


 نتائجابلحثواتلوصيات.ه
ختاما ملا تقدم يمكن للباحث أن 

شالكت اليت تواجه يلخص القول بأن أهم امل
تعليم اللغة العربية يف املعاهد الّسلفية يه 

                                                           

العربيةرشدي أمحد طعيمة،     اللغة تعليم
بها لغريانلاطقني وأسايلبه: : الرباط)، مناهجه

   ، ص (هـ 1   ايسسكو، 
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املواد ادلراسية، فيجب إاعدة تنظيم املواد 
ادلراسية حىت تتماىش مع االجتاهات املعارصة 
تلعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية وأن 

املمثل بالكتاب -تكون حمتويات املنهج 
: ويه مرااعة هذه األسس اثلالثة -املدريس

األسس اثلقافية واالجتماعية، واألسس 
. السيكولوجية، واألسس اللغوية والرتبوية
والكتاب الصالح للتدريس هو اذلى يوصل إىل 
تزويد الطالب بكل ما حيتاجون إيله من 
الكفاءات اللغوية العربية اثلالثة ويه الكفاءة 
اللغوية، والكفاءة االتصايلة، والكفاءة 

أن تكون املواد اتلعليمية  اثلقافية، كما جيب
املقدمة للطالب تتناسب مع مستواهم العقيل 

 .واثلقايف ومنوّعة يف موضواعتها
تقصد بالكفاءة اللغوية يه سيطرة 
املتعلم ىلع انلظام الصويت للغة العربية تميزيا 
وانتاجا، ومعرفة برتاكيب اللغة العربية 

والكفاءة . وقواعدها األساسية نظريا ووظيفيا
تصايلة تعين بها قدرة املتعلم ىلع استخدام اال

اللغة العربية، وأما الكفاءة اثلقافية فتعين بها 
فهم املتعلم ىلع ما حتمله اللغة العربية من 

 .ثقافة اليت تعرب عن أفاكر أصحابها
اسهاما تلحسني وضعية تعليم اللغة 
العربية، فألصحاب املعاهد الّسلفية البّد هلم 

يف اختيار املعلم املتخصص يف زيادة االهتمام 

جمال تعليم اللغة العربية فإن لم يكن 
متخصصا ختصصا مبارشا جيب أن تعقد 
دورات تأهيلية ويلزم ىلع معلم اللغة العربية 
اتلأكيد ىلع رضورة تناسب حمتوى منهج اللغة 
العربية املتبعة يف املعاهد الّسلفية يف ضوء 

ربية معايري حمتوى منهج تعليم اللغة الع
 .للناطقني بغريها

 

املراجع
:الكتبالعربية-(أ

. أبو محيد، إبراهيم بن عبد العزيز بن ابراهيم
ه     اللغوية. :  ، الرياضاالختبارات

معهد تعليم اللغة العربية جامعة اإلمام 
 .حممد بن سعود اإلسالمية
طرق.     . خاطر، حممود رشدى وآخرون

بيةادلينيةىفتدريساللغةالعربيةوالرت
،  ط . ضوءاالجتاهاتالرتبويةاحلديثة

 دار املعرفة: القاهرة 
يف.     . زركيش، إمام اهلامة االرشادات

مطبعة دار : كونتور .تعليماللغةالعربية
 السالم

سعيد، حممد مزمل البشري وحممد مالك 
وطرق.     .حممد املناهج إىل مدخل

 داراللواء : الرياض. اتلدريس
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.     . سيد، يلع القاسيم وحممد يلعال
اللغة تدريس يف الرتبوية اتلقنيات

دون : املغرب. العربيةلغريانلاطقنيبها
 مطبعة 
تعليماللغةالعربيةلغري. 1   . شليب،  أمحد

 . مكتبة انلهضة املرصية: القاهرة. العرب
الشيخ، فتىح ىلع يونس وحمّمد عبد 

تعليم. 111 .الرؤوف ىف اللغةاملرجع
إىل انلظرية من لألجانب العربية

 .مكتبة وهبة: ، القاهرة  ط . اتلطبيق

اللغة. ه 1   . طعيمة، رشدى أمحد تعليم
مناهجه بها انلاطقني لغري العربية

منشورات املنظمة : الّرباط. وأسايلبه
-اإلسالمية للرتبية والعلوم واثلقافة

 .اييسكو

. دون سنة. ______________ تعليماملرجع يف
أخرى بلغات للناطقني العربية ، اللغة

 . جامعة أم القرى: مكة

اللغة.  11 .عبد اهلل، عمر الصديق تعليم
بغريها للناطقني العربية -الطرق:

ادلار العاملية : اجلزية. الوسائل-األسايلب
 .للنرش واتلوزيع

طرائق.  11 . العصيىل، عبد العزيز بن ابراهيم
العربية اللغة بلغاتتدريس للناطقني

مكتبة امللك فهد : الرياض  .أخرى
. الوطنية

طرقاتلدريساخلاصة. 1   . اعمر، فخر ادلين
اإلسالمية والرتبية العربية . باللغة

 . اعلم الكتب: الطبعة اثلانية، القاهرة

اجتاهاتحديثةيف.     . القاسيم، حممد يلع
باللغات للناطقني العربية اللغة  تعليم

عمادة شؤون : الرياض. ىاألخر
 . املكتبات جامعة الرياض

اللغة.     . مدكور، ىلع أمحد فنون تدريس
دار الشواف للنرش : الرياض .العربية
 .واتلوزيع
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