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Abstract  

This current research departs from concerns over the conventional Arabic teaching in 

the salaf pesantren (Islamic boarding school) which is not in accordance with the 

Arabic teaching curriculum for foreign language speakers. It aims to find out the right 

steps to design the curriculum so that objectives of Arabic learning can be achieved. 

Using a qualitative approach with a multi-case design, this study took place in three 

salaf pesantrens in Java, namely Pesantren As-Salafi of Ciwaringin West Java, 

Pesantren Al-Hikmah 2 of Benda Central Java, and Pesantren HM Al-Mahrusiyah of 

Lirboyo East Java. Data were collected through in-depth interviews, participatory 

observation, and documentation review. The study found that although, in general, the 

Arabic curriculum in the three salaf pesantren was quite suitable with the Arabic 

teaching curriculum for foreign language speakers, the right steps in designing the 

curriculum were still needed. First, the four language skills must receive good attention, 

especially the speaking skills considering the main function of language as a means of 

communication. Second, the curriculum material must contain three language 

competencies, i.e. the linguistic aspect, the function of language as a communication 

tool, and the cultural aspect. Third, the learning system needs to use a combination of 

several methods by considering the learning objectives, the material characteristics, the 

students' ability, and even the teachers’ condition. Fourth, modern learning media such 
as language laboratories need to be pursued because almost all the main objectives of 

language teaching can be carried out in such laboratories. Fifth, the evaluation of 

language learning must include mastery of linguistics and communication. 
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Abstrak 
Penelitian ini berangkat dari keprihatinan atas pengajaran bahasa Arab konvensional di 

pesantren salaf yang kurang sesuai dengan kurikulum pengajaran bahasa Arab untuk 

penutur bahasa asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang 

tepat dalam merancang kurikulum agar tujuan pembelajaran bahasa Arab dapat tercapai. 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain multi kasus, penelitian ini 

mengambil tempat di tiga pesantren salaf di Jawa, yaitu Pesantren As-Salafi Ciwaringin 

Jawa Barat, Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Jawa Tengah, dan Pesantren HM Al-

Mahrusiyah Lirboyo Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
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mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumentasi. Penelitian ini menemukan 

bahwa meskipun secara umum kurikulum bahasa Arab di tiga pesantren salaf tersebut 

sudah cukup sesuai dengan kurikulum pengajaran bahasa Arab untuk penutur bahasa 

asing, langkah-langkah yang tepat dalam merancang kurikulum tetap diperlukan. 

Pertama, empat keterampilan bahasa harus memperoleh perhatian secara baik, terutama 

keterampilan berbicara mengingat fungsi utama bahasa sebagai alat komunikasi. Kedua, 

materi kurikulum harus memuat tiga kompetensi bahasa, yaitu aspek kebahasaan, fungsi 

bahasa sebagai alat komunikasi, dan aspek budaya. Ketiga, sistem pembelajaran perlu 

memakai kombinasi beberapa metode sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan 

tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, kemampuan pelajar, dan kondisi guru. 

Keempat, media pembelajaran modern seperti laboratorium bahasa perlu diupayakan 

karena hampir semua sasaran pokok pengajaran bahasa dapat dilaksanakan di 

laboratorium. Kelima, evaluasi belajar bahasa harus mencakup penguasaan ilmu bahasa 

dan komunikasi. 

 

Kata Kunci : Kurikulum Bahasa Arab, Pengajaran Bahasa Arab, Pondok Salaf. 

 

 

    قدمةامل
ادلراسة حول عملية اتلدريس يف املعاهد الّسلفية ال يمكن فصلها عن دور منهج اتلعليم فيه  

لم يقاس جن إن  اتلعليمية  العملية  من عنارص  أسايس  اتلعليم عنرص  منهج  وفشله، ألن  اتلدريس  اح 
ماكنة  بأن  تتفق  أنها  إال  الّسلفية  املعاهد  ضمنها  ومن  الرتبوية  مؤسسات  تنوعت  مهما  صلبه.  يكن 

القيادة األساسية يف عملية اتلعليم، وقد خيتلف ت طبيق منهج اتلعليم ذات أهمية كبرية ألنها بمرتبة 
 هذه انلظرية يف املعاهد الّسلفية حبسب إماكنيتها. 

الّسليف   املعهد  أدخل  امليالد، حني  العرشين من  القرن  الّسليف يف  املعهد  املنهيج يف  اتلطور  بدأ 
العلوم"  الغربية طريقًة تلعليم ادّلين وتعلمه سنة   "منبع  م.   1906بسوراكرتا املنهج املستخدم يف ادلولة 

الة يف سومطرة الغربية، فأصبح هناك تطّور يف طريقة اتلعلم من انلظام الّسليف إىل كما ظهرت هذه احل
 1انلظام املدريس. 

لفهم رشيعة    العربية لكونها وسيلة  اللغة  بتعليم  الّسلفية  املعاهد  اهتمام منهج اتلعليم يف  بدأ 
ادّلينية وفهمها وليس من   اإلسالم، فأهداف تعليمها ترتكز يف اإلجتاه ادّليين وهو من أجل تعلم الكتب

 

1  Kareal A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern (Jakarta: 

LP3ES, 1986), 13. 
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الالكم،  ممارسة  استخدام   2أجل  يستطيون  وال  اللغة  يفهمون  "الطالب  املصطلح   ظهور  إىل  أدي  مما 
 وهذا األمر ال يتوافق بمنهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.   3اللغة"، 

امل    يف  املوجودة  العربية  اللغة  تعليم  منهج  بني  املوافقة  أن  ابلاحث  بمنهج  يرى  الّسلفية  عاهد 
املنهج   سوء  دوافعها  تكون  ال  قد  هنا  واملوافقة  رضوري،  أمر  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم 

املرجوة. الصحيحة  للوصول إىل أهداف اتلعليم  أكــدت قرار احلكومة اإلندونيسية    ولكنها حماولة 
اللغة األجنبية   أنها بمزنلة  العربية ىلع  اللغة  تعليم  تزويد ادلراسني جتاه  تعليمها  وأن تكون أهداف 
استخدامها،  من  تمكنهم  اليت  اللغوية  والكفاءة  يتم ىلع   4بالقدرة  اللغة  تعلم  أن  تعين  أخرى  وبعبارة 

 5مستويني، وهما: الكفاءة اللغوية والكفاءة االتصايلة.
االستنا عن  ناجتة  منهجية  مشلكة  فيها  الّسلفية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  املناهج  تعليم  إىل  د 

العربية ادلينية فحسب وحول املواد   اتلقليدية املرتكزة ىلع تمكني الطالب من قراءة وفهم انلصوص 
اتلعليمية املرتكزة ىلع املوضواعت انلحوية، وأن معظم املدرسني يف جمال تعليم اللغة العربية ال جييدون 

ام اللغة األم يف عملية اتلعليم، األمر اذلى  ىلع االتصال باللغة العربية مما جيعلهم مضطرين إىل استخد
 يقف وراء شيوع استخدام طريقة انلحو والرتمجة. 

من هذا املنطلق يرى ابلاحث، أنه من املفروض تقويم املنهج يف املعاهد الّسلفية من منظور منهج  
قديم وال تلك تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، إذ ليس اهلدف من اتلقويم تبديل ذلك انلظام ال

الطريقة اتلقليدية املوجودة، وإنما اهلدف هو أن يكون طالب املعاهد الّسلفية يتابعون برامج تعليم 
هؤالء  الّسلفية  املعاهد  خترج  أن  يمكن  سوف  وبذلك  احلديثة  االجتاهات  ضوء  يف  العربية  اللغة 

اال إجادة  من  يتمكنون  الوقت  نفس  ويف  ادّلين  فهم  جييدون  اذلين  والقراءة الطالب  والالكم  ستماع 
 والكتابة باللغة العربية. 

 

2  Ahmad Fuad Effendy, “Peta Pengajaran Bahasa Arab Di Indonesia,” Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan 

Pengajarannya 29 (2001): 408. 
3 Azyumardi Azra, Esei Esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam (Jakarta: LOGOS, 1999), 141. 
4  Emzir, “Kebijakan Pemerintah Tentang Pengajaran Bahasa Arab Di Madrasah Dan Sekolah Umum,” in 

Proceeding Seminar Internasional Bahasa Arab Dan Sastra Islam, Kurikulum Dan Perkembangannya (Bandung: 

IMLA, 2007),. 

 اثلانية   ،ةاحلديث  الرتبوية  االجتاهات  ضوء   يف  ادلينية  والرتبية  العربية  اللغة  تدريس  طرق  ،فاطر  رشدى  حممود  5
 . 255-254 ،  (1983 ،املعرفة  دار: القاهرة)
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يه حتليلها  ابلاحث  أراد  اليت  املعاهد   املشلكة  يف  العربية  اللغة  تعليم  منهج  تناسب  مدى  ما 
تعليم  منهج  بني  املوافقة  وكيف تكون  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  منهج  الّسلفية يف ضوء 

 ة بمنهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ؟  اللغة العربية يف املعاهد الّسلفي

 
   ابلحث  منهج

الكييف وكذلك منهج دراسة   الوصف اتلحلييل باستخدام مدخل ابلحث  منهج هذا ابلحث هو 
" جباوى 2احلالة املتعددة يف ثالث املعاهد السلفية ويه املعهد "الّسليف" جباوى الغربية ومعهد "احلكمة  

"هداية   ومعهد  أو  الوسطى  الظاهرة  فهم  ادلراسة ىلع  هذه  تركز  الرشقية.  جباوى  املحروسية"  املبتدئني 
العربية   اللغة  ومعلمو  املعاهد  رؤساء  من  ابلحث  جمتمع  ويتكون  ابلحث،  جمتمع  يف  الواقعة  احلالة 
وبعض الطلبة من تلك املعاهد الّسلفية اثلالثة، وأما سبب اختيارهم جمتمعا للبحث خصوصا معلموا  

ا تعليمية اعيلة، اللغة  أنهم من ذوي كفايات  فيتوقع ابلاحث  العربية  لعربية ألنهم خترجوا من ابلالد 
فبواسطتهم يعتقد ابلاحث أن حيصل ىلع املعلومات املطلوبة الاكفية. ويمكن أيضا أن يلجأ ابلاحث 

ليها أكرث ثباتا، إىل األفراد اآلخرين املشار إيلهم من قبل هؤالء املعلمني تلكون املعلومات املتحصلة ع
 فهذه الطريقة عرفت بالكرة اثللجية املدورة. 

والكتب،   الوثائق،  فمنها  ابليانات  أخذ  يف  ابلاحث  إيلها  يرجع  اليت  ابليانات  مصادر  أما 
الوثائق  ابلاحث  استخدم  ومشلكته.  ابلحث  موضوع  تهم  الىت  والشخصيات  وابلحوث،  وادلوريات، 

هد الّسلفية اثلالثة وعن عنارص منهج تعليم اللغة العربية فيها، جلمع ابليانات عن تاريخ تأسيس املعا
انلظري عن  وباإلطار  العام  باإلطار  املتعلقة  ابليانات  عند مجع  وابلحوث  الكتب  ابلاحث  واستخدم 
مفهوم املنهج اتلعلييم وعن منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، كما استخدم ابلاحث طريقيت  

واملق  ابليانات املالحظة  تنظيم  بمرحلة  الكييف  اتلحليل  منهج  ابلاحث  واختار  ابليانات.  مجع  يف  ابلة 
ومرحلة  واألنماط  األنساق  حتديد  ومرحلة  املالحظات  تسجيل  ومرحلة  ابليانات  تصنيف  ومرحلة 

 صياغة انلتائج ومرحلة اتلحقق من انلتائج. 
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ا قام ابلاحث باملالحظة  وثباتها  نتائج ابلحث  دلقيقة بشلك مستمر ومتواصل  للتأكد من صدق 
والطرائق  واملقابلة  املالحظة  طريقيت  بني  اجلمع  طريقة  أيضا  واستخدم  بعضا،  بعضها  يكمل  حيث 

 األخرى عند مجع ابليانات يف نفس الوقت، ويه ما تسىم باملنهج اتلثلييث أو برتيانغواليس. 

 

 نتيـجة ابلحث 
 مفهوم منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 

الطالب   تزويد  طريقه  عن  يتم  معني  تنظيم  هو  بغريها  للناطقني  العربية  تعليم  منهج  مفهوم 
بمجموعة من اخلربات املعرفية والوجدانية وانلفس احلركية اليت تمكنهم من االتصال باللغة العربية 

اتلعلييم  اليت ختتلف عن لغتهم وتمكنهم من فهم ثقافتها وممارسة أوجه النشاط الالزمة داخل املعهد  
هنا   6أو خارجه وذلك حتت ارشاف هذا املعهد.  من  اتلنظيم،  هو  املنهج  أن  إىل  اتلعريف  هذا  يشري 

والوسائل  والطريقة  وحمتوى  أهداف  عن  معنّي  "تنظيم  هو  العربية  اللغة  تلعليم  املنهج  تعريف  فإن 
فهم   ومن  العربية  باللغة  االتصال  من  املتعلم  يمكن  اذلي  واتلقويم  أوجه اتلعليمية  وممارسة  ثقافتها 

 ا وذلك حتت إرشاف هذه املدرسة. النشاط الالزمة داخل املدرسة أو خارجه
 انلظريات واملداخل يف اللغة وتعلمها وتعليمها  

إال   (أ) الكتابة  وليست  الشفيه  الالكم  فيها  واألصل  طبيع  إنساين  سلوك  أنها  ىلع  اللغة  إىل  انلظرة 
 أبرز الطرائق املستندة إىل هذا املبدأ هو الطريقة املبارشة. ولعل  7مظهرا ثانوّيا طارئا ىلع اللغة، 

تربطها    (ب) اليت  وانلحوية  الرصفية  واألنظمة  الصوتية  الرموز  من  جمموعة  أنها  ىلع  إىل  انلظرة 
ولعل أبرز الطرائق   8عالقات بنيوية شلكية يتعارف عليها انلاطقون بها تلحقيق االتصال بينهم،

 الطريقة السمعية الشفوية.املستندة إىل هذا املبدأ هو 

 

  للمنظمة   منشورات:  الرباط)  وأسايلبه  مناهجه:  بها   انلاطقني  لغري  العربية  تعليم   ،طعيمة  أمحد  رشدي 6
   .60،(بدون السنة ،إيسكو-واثلقافة للرتبية اإلسالمية

  امللك   مكتبة:  الرياض) العربية   اللغة  عليموت  وانلفسية  اللغوية  انلظريات  ، العصييل  ابراهيم  بن  العزيز  عبد 7
 .66، بدون السنة( ،الوطنية فهد

  .102-101،بها  انلاطقني لغري العربية  تعليم ،طعيمة  أمحد رشدي 8
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اللغة وتعليمها    (ج) تعلّم  تعتمد عملية  أن  القواعد فيجب  أنها نظام معقد يف  اللغة ىلع  انلظرة إىل 
 9ىلع اجلوانب العقلية املعرفية وليس ىلع اجلوانب الشلكية واآليلة. 

أشاكهل    (د) ويف  الشامل  بمعناه  االتصال  حتقق  يه  للغة  األساسية  الوظيفة  أن  إىل  انلظرة 
 اهات املعارصة باملدخل االتصايل. ويعرف هذا املبدأ يف االجت10املختلفة، 

   عنارص منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

العنارص   مجيع  ىلع  ابلنية  حيث  من  الّسلفية  املعاهد  يف   العربية  اللغة  تعليم  منهج  يشتمل 
وسائل اتلعليمية، واتلقويم. وهذا يدل األساسية للمنهج ويه األهداف، واملحتوى، وطريقة اتلعليم، وال

ىلع أن تصميم املنهج يرايع االجتاهات املنهجية احلديثة يف جمال تعليم اللغة العربية. إن جودة اتلعليم 
 11املتمثلة باملحتوى وطريقة اتلعليم واتلقويم هلا صلة وثيقة يف حتسني نظام اتلعليم.

   اتلعلييم املنهج أهداف  (أ)
   عليم اللغة العربية للناطقني بغريهاأقسام أهداف منهج ت (1

وهما:         قسمني،  إىل  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  منهج  أهداف  تنقسم 
اللغة   استخدام  إتقان  يه  الرئيسية  فاألهداف  الفرعية،  واألهداف  الرئيسية  األهداف 

ثقافتها،  الفرعية يه  12العربية ومعرفة خصائصها واتلعرف ىلع  األهداف  يتفرع    وأما  ما 
من تلك األهداف الرئيسية، فقد حاول العلماء تسهيل حتقق األهداف الرئيسية من تعليم  
حالل   من  حتقيقها  يُرىج  الفرعية  األهداف  بوضع  وذلك  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة 

 تعليم املهارات اللغوية األربع. 
 ها  معايري تقويم أهداف منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغري  (2

بغريها     للناطقني  العربية  اللغة  تلعليم  املنهج  أهداف  تقويم  معايري  من  يتطلب 
اهلدف  صالحية  أجل  من  بها  اإلنتباه  العربية  اللغة  معلم  ىلع  ينبيغ  املعايري  من  جمموعة 

 

 .125-124،بها  انلاطقني لغري العربية تعليم ،طعيمة  أمحد رشدي 9

 .155-148 ،وأسايلبه مناهجه: بها  انلاطقني لغري العربية تعليم ،طعيمة  أمحد رشدي 10
11 Cahyo Edi Setiawan, “Desain Evaluasi Program Pembelajaran Bahasa Aia Wanrab,” Jurnal Komunikasi dan 

Pendidikan Islam 5, no. 1 (2015): 162. 

 .50-49،وأسايلبه مناهجه: بها  انلاطقني لغري العربية تعليم ،طعيمة  دأمح  رشدي 12
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أ( يه:  املعايري  هذه  ب(  -اتلعلييم،  ومستواه،  السلوك  نلوع  حمددا  يكون  يبىن    -أن  أن 
سل أساس  ىلع  ج(األهداف  املعلم،  نشاط  أساس  ىلع  ال  املتعلم  اهلدف    -وك  يوصف  أن 

أن يشتمل هذا اتلحديد    -توصيفا سلوكيا يمكن من مالحظة كما يمكن من قياسه، د( 
لألداء، األدين  املستوى  مكتوبة  13ىلع  املنهج  أهداف  تكون  أن  ينبيغ  األساس  هذا  وىلع 

 يمكن قياسها وباتلايل  بعبارة واضحة غري عبارات فضفاضة اعمة ال يمكن حتديد وال 
 ال يمكن اتلميزي بني من حققها ومن لم حيققها.  

   اتلعلييم املنهج حمتوى   (ب)
   اتلعلييم  املنهج حمتوى املعايري يف اختيار 

أن يكون ىف املحتوى ما يساعد الطالب ىلع ختطى حواجز االتصال باللغة العربية الفصىح    (1
 مرتفقا به يف عمليات اتلصحيح اللغوى. 

ي   (2 اك  أن  ينتجها  أن  فقط  وليس  اللغة  يبدع  أن  ىلع  الطالب  يساعد  ما  املحتوى  ىف  كون 
ستجابة آيلة، إن ىلع املستوى أن يوفر من الفرص ما يرثى رصيد الطفل من اللغة وما يمكنه  

 من االستعمال الفّعال هلا. 
يلبها  أن يكون ىف املحتوى ما يعرف الطالب جبصائص العربية وإدراك مواطن اجلمال ىف أسا   (3

العربية.  بتعليم  باالعزتاز  عنده  اإلحساس  أن     14وتنمية  جيب  املحتوى  أن  هنا  من  يتضح 
 تتناول اجلانب اللغوي واحلضاري للعربية.  

   اتلعليمية الطريقة  (ج)
 أسس اختيار الطريقة يف تعليم اللغة العربية لكغة أجنبية:  (1

 مستوى ادلارسني،-، ج(تدريس اللغةأهداف  -املجتمع اذلى يدرس فيه اللغة، ب(-أ(     

نوع اللغة  -مصادر اتلعلم، ز(-اللغة القومية لدلارسني، و(-خصائص ادلارسني، ه(-د(
 15نوع طريقة تدريس اللغة. -منها العامية والفصىح املعارة...وغريهما، ح(
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 مبادىء طريقة تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها:  (2
أن   -(2  م لك موقف من مواقف اتلعليم،ىلع املعلم أن يكيف طريقته اتلدريسية تلالئ  (3

أن يسلك املعلم    -(3  يربط املعلم ىف طريقته اتلدريسية باستمرار تدريس فنون اللغة،
إن اجتاه املتعلم للتقليد عملية أساسية    -(4يف تدريسه االجتاه اإلجيايب يف تعليم اللغة،  

كد معلم اللغة ىف طريقته  أن يؤ  -(5ىف تعلم اللغة وخاصة ىف املراحل األوىل من اتلعلم،  
أن يستغل املعلم يف طريقته مجيع الوسائل املمكنة    -(6  اتلدريسية أهمية اللغة الشفهية،

 حلفز اتلالميذ وتشويقهم.

   اتلعليمية الوسائل (د)
 أنواع الوسائل اتلعليمية يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:  .1

ا -(1 من  جمموعة  تضم  ويه  ابلرصية  ابلرص  الوسائل  حاّسة  تشتغل  اليت  والطرق  ألدوات 
املدروسة،   األشياء  وذوات  السبورة  مثل  عليها  تضم -(2وتعتمد  ويه  السمعية  الوسائل 

جمموعة املواد واألدوات اليت تساعد ىلع زيادة فاعلية اتلعلم واليت تعتمد أساسا ىلع حاّسة  
التسجيل،   اليت  الوسائل ابلرصية والسمعية ويه  -( 3السمع مثل أجهزة  املواد  تضم جمموعة 

تعتمد أساسا ىلع حاّسيت ابلرص والسمع مثل الصور املتحركة انلاطقة ويه تتضمن األفالم  
 16اتللفزييون. 

 الوسائل اتلعليمية يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:  هميةأ .2
للتعليم،  -1  حاجتهم  واشبع  اتلالميذ  اهتمام  استشارة  ىلع  ىلع-2تساعد  زيادة    تساعد 

للتعلّم،   تساعد ىلع اشرتاك مجيع احلواس يف  -3خربات اتلالميذ مما جيعلهم أكرث استعدادا 
اتلعلّم،   وتعميق  ترسيخ  إىل  يؤدي  اتلعليم  اتلعليمية ىلع حتايش  -4عمليات  الوسائل  تساعد 

اللفظية،   يف  يكونها  -5الوقوع  اليت  األفاكر  واستمرار  ترتيب  إىل  اتلعليمية  الوسائل  تؤدي 
17تللميذ. ا
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    اتلقويم عملية (ه)
 اتلقويم يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:   هميةأ .1

املناسب هلم،  -(1  الربنامج  قياس مدى حتصل الطالب يف  -(2مساعد الطالب ىلع اختيار 
عندهم،   والضعف  القوة  مواطن  وتعرف  اللغوية  ىلع  -(3املهارات  الطالب  مستوى  حتديد 

اللغوي املناسب،  قبل ابلدء يف الربن املنهج ألن اتلقويم املستمر من شأنه أن  -(4امج  تطوبر 
حتذير الطالب واملعلمني ىلع مواصلة  -(5يوافقنا ىلع مواطن السهولة والصعوبة يف املنهج،  

القرار،  -(6العمل،   الربنامج وتشجيعهم ىلع  -(7املساعدة ىلع اصدار  توعية اجلمهور بقيمة 
18االهتمام إيله. 

 

 تقويم تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:   عملية يف  عامةال  سساأل .2
ب( -أ(  املنهج،  بأهداف  اتلقويم  ج(-ارتباط  الظاهرة،  عنارص  للك  اتلقويم  تنّوع  -شمول 

د(  اتلقويم،  ه( -أدوات  واملوضوعية،  واثلبات  الصدق  رشوط  النشاط  -توافر  استمرار 
مرااعة انلاحية  -ة الفروق الفردية، ز( مرااع -اتلقويىم ومالزمته للنشاط اتلعليىم نفسه، و(

 19مرااعة اجلوانب اإلنسانية. -اإلقتصادية سواء من حيث اجلهد أم الوقت أم اتلاكيلف، ح(
 

 منهج تعليم اللغة العربية ىف املعاهد الّسلفية 
العربية،   ادلينية  انلصوص  لفهم  وسيلة  لكونها  العربية  اللغة  بتعليم  الّسلفية  املعاهد  اهتمت 

ا بأن االستيعاب ىلع اللغة العربية رشط الزم ملن يقوم بدراسة العلوم اإلسالمية حاولت املعاهد  فإيمان 
الّسلفية  املعاهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  من  اهلدف  اكن  هلذا  تأسيسها.  بداية  منذ  بتعليمها  السلفية 

للغة العربية ىلع أساس أن يرتكز يف انلاحية ادلينية من أجل تعلم الكتب ادلينية وفهمها، فيبين تعليم ا
 اللغة العربية يه آلة لفهم الكتب ادلينية الرتاثية العربية. 
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الّسلفية من حيث ابلنية ىلع مجيع عنارص املنهج   العربية يف  املعاهد  اللغة  تعليم  يشتمل منهج 
ست اتلقويم(.  ونظام  اتلعليمية،  والوسائل  اتلعليم،  وطريقة  واملحتوى،  األهداف،  )ويه  حلل اخلمسة 

السطور اتلايلة بنية هذا املنهج اتلعلييم الكتشاف ماهل وما عليه من منظور منهج تعليم اللغة العربية 
 للناطقني بغريها.  

 أهداف املنهج اتلعلييم   -أّوال
املحروسية"   املبتدئني  "هداية  ومعهد  "الّسليف"  املعهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  منهج  أهداف 

املهارا مجيع  ىلع  تتوافق مشتملة  ال  وهذه  أكرث  القراءة  مهارة  إىل  امليل  وجود  مع  األربع  اللغوية  ت 
منهج   بنظرية  متماشية  األهداف  هذه  وتلكون  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  منهج  بأهداف 
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها البد ىلع مدرس اللغة إجياد اتلوازن بني املهارات اللغوية األربع 

يفع باتلوازن  اإلخالل  ألن  اتلعليم،  أداء  باألهداف    ند  اإلخالل  إىل  يؤدي  سوف  املهارات  تعليم 
 اتلعليمية وباتلايل يؤدي إىل اإلخالل باتلعلم ذاته. 

 حمتوى املنهج   -ثانيا
"احلكمة   ومعهد  "الّسليف"  املعهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  منهج  حمتوى  بالكفاءات  2اهتمام   "

العربي اللغة  اللغوية  تعليم  يستمد حمتوى منهج  اللغوية، واالتصايلة، واثلقافية( حيث  ة اثلالثة )ويه 
"احلكمة   ومعهد  "الّسليف"  املعهد  يف  كتب2العربية  سلسلة  من  حمتوى   "  خبالف  للناشئني"  "العربية 

املوضواعت   ىلع  املرتكزة  املحروسية"  املبتدئني  "هــداية  معهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  انلحوية. منهج 
يهتم بزتويد  لم  العربية إىل الكتب انلحوية يدل أن املحتوى  اللغة  تعليم  فعندما يستند حمتوى منهج 
الطالب بكل ما حيتاجون إيله من الكفاءات اللغوية العربية اثلالثة وهذه ال تتوافق بمعايري اختيار 

املحتوى  ويلكون  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  منهج  اللغوية   حمتوى  بالكفاءات  متماشية 
العربية اثلالثة البد من إاعدة تنظيم املواد ادلراسية فيجب أن يهتم املحتوى ليس بزتويد املعلومات 

 اللغوية فحسب وإنما اكتشاف املهارات اللغوية األربع. 
 طريقة اتلعليم  -ثاثلا

"احلكمة   معهد  و2استخدم  املبارشة  والطريقة  االنتقائية  الطريقة  وتشبهان  "  تقاربان  ما  هما 
فقد   املحروسية"  املبتدئني  "هداية  ومعهد  "الّسليف"  املعهد  بينما  اتلواصل،  وحتقيق  اتلمهري  بأسلوب 
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وراء  الواقف  الرئيس  والسبب  اتلحفيظ،  بأسلوب  تقارب  ما  ويه  والرتمجة  انلحو  طريقة  استخدما 
ا يتعلمون  ادلارسني اذلين  للغة بواسطتها سيسيطرون ىلع مهارة استخدام طريقة انلحو والرتمجة ألن 

للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  منهج  بنظرية  متماشية  اتلعليم  أقرص. وتلكون طريقة  القراءة يف وقت 
بغريها البد من اتلوفيق بني الطريقة اتلقليدية املمثلة بطريقة انلحو والرتمجة بالطريقة احلديثة الىت  

أ يرى  اذلي  االتصايل  املذهب  من  هذا  تنبثق  حتقيق  هو  تعليمها  من  اهلدف  وأن  لالتصال  اللغة  ن 
اهلدف وبناء الكفاءة االتصايلة وأن تكون عملية تعليم اللغة هو ابلحث عن أي وسيلة متاحة تؤدى 

 إىل بناء كفاءة االتصال. 
 الوسائل اتلعليمية    -رابعا

الس الوسائل  ىلع  مشتملة  "الّسليف"  املعهد  يف  املوجودة  اتلعليم  )اتللفاز،  وسائل  ابلرصية  معية 
السمعية  والوسائل  املقرر(  والكتاب  والصور،  )السبورة،  ابلرصية  والوسائل  فيديو(  الكومبيوتر، 
املعمل   مثل  احلديثة  الوسائل  يستخدم  لم  "الّسليف"  املعهد  أن  هنا  باذلكر  جدير  الصوتية(  )املسجلة 

م يف  املوجودة  اتلعليم  وسائل  أما  اللغوية.  وابليئة  ومعهد اللغوي  املحروسية"  املبتدئني  "هداية  عهد 
اللغوية. وتلكون وسائل  2"احلكمة   وابليئة  اللغوي  املعمل  مثل  اتلعليم احلديثة  " فمشتملة ىلع وسائل 

اتلعليم يف املعهد "الّسليف" متماشية بنظرية منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ينبيغ ىلع املعهد 
اتلعليمي الوسائل  اتلعليم استخدام  عملية  ىف  احلديثة  اتلعليمية  الوسائل  استخدام  ألن  احلديثة،  ة 

ستؤدى إىل حدوث عملية اتلعليم واتلعلم الفعال ، ويه تؤثر اجيابيا ىلع لك من املعلم واملتعلم واملواد 
اللغة    اتلعليمية والبد من اجياد ابليئة اللغوية العربية الفعالة اليت فيها نشاطات لغوية متنوعة ملمارسة

 العربية. 
 نظام اتلقويم   -خامسا 

"احلكمة   معهد  يف  املستخدم  اتلقويم  وأما  2نظام  اللغوي،  واألداء  اللغوية  املعرفة  ىلع  يرتكز   "
املعهد "الّسليف" ومعهد "هداية املبتدئني املحروسية" يرتكزان نظام اتلقويم ىلع املعرفة اللغوية انلظرية. 

جيلسها اليت  اللغوية  االختبار    االختبارات  ويه  أنواع  ثالثة  العربية  اللغة  تعلمهم  عند  الطالب 
الطالب  بقياس معلومات  تهتم  االختبارات  واكنت  الشامل  واالختبار اتلحصييل واالختبار  اتلصنييف 
متماشية  املحروسية"  املبتدئني  "هداية  ومعهد  "الّسليف"  املعهد  يف  اتلقويم  عملية  وتلكون  اللغة،  عن 
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تعليم اتلقويم    بنظرية منهج  بنظرية  احلاىل  اتلقويم  أن جيمع بني  ينبيغ  للناطقني بغريها  العربية  اللغة 
الصحيحة وذلك أن تكون اجلوانب اللغوية الىت تقاس من خالل هذه االختبارات يه املعرفة اللغوية 

 انلظرية والكفاءة اللغوية االتصايلة ىلع السواء. 

 
 اخلالصة 

ت  ابليانات  حتليل  نتائج  ىلع  املعاهد  بناء  يف  العربية  اللغة  تعليم  منهج  عنارص  بعض  أن  تضح 
بينهما   وللموافقة  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  منهج  بعنارص  ما  حّد  إىل  تتوافق  قد  الّسلفية 

، اجياد اتلوازن بني املهارات اللغوية عند صياغة أّواليمكن وضع احللول عند تصميم املنهج اكتلايل:  
و ىلع  االتصال.  األهداف  كفاءة  حتقيق  يه  األساسية  اللغة  وظيفة  بأن  العلم  مع  شامل  أن ثانياجه   ،

واالتصايلة   اللغوية  ويه  اثلالثة  العربية  اللغوية  الكفاءات  ىلع  املستخدم  املنهج  حمتوى  يشتمل 
ملعلم ثاثلاواثلقافية.   يستلزم  حبيث  الطرائق  عّدة  من  مزجية  تكون  أن  املستخدمة  اتلعليم  طريقة   ،

املعلم ال وأحوال  الطالب  وقدرة  املحتوى  وبلّب  املنهج  بأهداف  وفقا  يناسب  ما  منها  خيتار  أن  لغة 
مجيع رابعانفسه.   تلحقيق  فعالة  وسيلة  ألنه  اللغوي  املعمل  مثل  احلديثة  اتلعليم  وسائل  استخدام   ،

، أن يتصف  امساخأهداف تعليم اللغة وتلعويد استخدام اللغة العربية البّد من وجود ابليئة اللغوية.  
اللغوي  اتلحصيل  لقياس  اتلقويم  من   نظام  تقاس  اليت  اللغوية  اجلوانب  تكون  بأن  الشمويلة  معيار 

   خالل االختبار اللغوي ويه املعرفة اللغوية انلظرية والكفاءة اللغوية االتصايلة.
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