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Abstract 

The aim of learning Arabic for the Indonesian people is not only to understand religion. 

In fact, Arabic learning has undergone a change in orientation towards a more perfect 

direction. The purpose of this article is to understand (1) the orientation of Arabic 

learning in tertiary institutions, (2) models of transformation of Arabic learning in 

higher education based on a new orientation of Arabic learning. So far this aspect has 

not been paid attention to in existing studies. This study uses a qualitative approach 

with a descriptive analysis model. Data collection was carried out through interviews, 

observation and documentation. Data were analyzed from the start of data collection, 

then data description and data reduction, then verification in detail. The results of this 

study indicate that there is a change in orientation in learning Arabic in Indonesian 

universities, which previously only oriented maharah qira'ah to understand religious 

texts, to become perfectly oriented to master the four language skills. A new 

transformation model is being carried out by several universities that teach Arabic, 

characterized by intensive learning using a modern curriculum and the availability of 

an appropriate language environment. In conclusion, it turns out that learning Arabic 

in Indonesia leads to a better direction if it is consistent with a new orientation and 

follows the development of language learning in other worlds. 
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Abstrak  
Tujuan pembelajaran bahasa Arab bagi masyarakat Indonesia tidak hanya untuk 

memahami agama. Ternyata, pembelajaran bahasa Arab telah mengalami perubahan 

orientasi ke arah yang lebih sempurna. Tujuan artikel ini untuk memahami (1) orientasi 

pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi, (2) model transformasi pembelajaran 

bahasa Arab di perguruan tinggi berdasarkan pada orientasi baru pembelajaran bahasa 

Arab. Sejauh ini aspek tersebut kurang diperhatikan dalam studi yang ada. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan model analisis deskriptif. Pengumpulan data 
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dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisa sejak mulai 

pengumpulan data, kemudian diskripsi data dan reduksi data, kemudian verifikasi secara 

detail. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan orientasi dalam 

pembelajaran bahasa Arab di perguruan tinggi Indonesia yang sebelumnya hanya 

berorientasi pada mahārah qirāah untuk memahami teks agama, menjadi berorientasi 

sempurna untuk menguasai empat ketrampilan berbahasa. Model transformasi baru 

dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi yang mengajarkan bahasa Arab, ditandai 

bercirikan pembelajaran yang intensif dengan menggunakan kurikulum modern dan 

tersedianya lingkungan berbahasa yang sesuai. Kesimpulannya ternyata pembelajaran 

bahasa Arab di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik apabila konsisten pada 

orientasi baru dan mengikuti perkembangan pembelajaran bahasa dunia yang lain. 

 
Kata Kunci: Tranformasi, Orientasi, Pembelajaran, Bahasa Arab. 
 
 

 املقدمة 
االهتمام   بوجود  وذلك  اإلنساين،  املجتمع  يف  رفيعة  ماكنة  العرص  هذا  يف  العربية  اللغة  احتلت 
ابلالغ واإلقبال الشديد ىلع تعليم اللغة العربية يف ابلالد اإلسالمية وغري اإلسالمية أيضا. ومن اجلدير  
القرون   قبل  إندونيسا قد بدأ مع دخول اإلسالم إيلها، وذلك  العربية يف  اللغة  تعليم  تاريخ  أن  باذلكر 

اهل األول  القرن  إندونيسيا يف  إىل  منذ دخول اإلسالم  اذلين املنرصمة، وذلك  العرب  أيدى  جري، ىلع 
مكة  من  السياسية 1جاءوا  القوة  ثبتت  قد  امليالدي  اثلالث عرش  القرن  يف  أنه  الرأي  هذا  يؤيد  ومما   .

"َمالََك" يف غريب شبه جزيرة ماليا،   "آِشه" يف جزيرة سومطرا، وسالطني  اإلسالمية من أهمها سالطني 
. ومن هنا فإن اللغة العريبة دخلت  2العرب والفرسوقد أسلم املجتمع نتيجة احتاككهم مع املسلمني  

يف   كذلك  العربية  اللغة  انترشت  واسعاً  انتشاراً  اإلسالم  شهد  وكما  أيضا.  الفرتة  تلك  يف  إندونيسيا 
 املجتمع اإلندونييس. 

ثم إن للغة العربية ماكنة عظيمة يف املجتمع اإلندونييس وأن تعليمها وتعلمها يشالكن أهم ما  
هود العلماء اإلندونيسيني واملؤسسات اتلعليمية. وإن هذه الظاهرة تعترب من أثر القرآن شغلت فيه ج

العربية، وتوحد  اللغة  العربية، حيث تنحرص مظاهر هذا األثر يف أمور أربعة: بقاء  اللغة  الكريم ىلع 
دخلها   اليت  املمايلك  مجيع  يف  رسمية  لغة  وجعلها  تناكر،  من  فيها  َكن  ما  وزوال  اإلسالم،  هلجاتها 

 

1 Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah (Bandung: Mizan, 1998), 81.  

 . 174(، 1991 دار البشري للنرش واتلوزيع، جدة: ) االستعمار يف جنوب رشيق آسيا فايز صالح أبو جابر،   2
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. 4. وذلك بسبب كونها لغة القرآن الكريم؛ فزنول القرآن الكريم جعلها لغة اعملية 3وجعلها لغة تعليمية 
إن العربية مترشة اآلن يف كثري من ابلدلان اإلسالمية ودخلت املنظمات ادلويلة، وكتبت بها الصحف  

العديدة، وفتح   بها اإلذااعت  العالم، وتكلمت  اللكيات واملعاهد يف  والنرشات يف  تلدريسها كثري من 
 .5كثري من أحناء األقطار، فضال عن ذلك عن ذلك فيه اللغة ادلينية ألكرث من ألف مليون مسلم

يف   اإلسالم  ماكنة  إىل  ترجع  فإنها  اإلندونيسيني  قلوب  يف  رفيعة  ماكنة  العربية  للغة  َكنت  وإذا 
ا  هذه  فإن  العربية  اللغة  حيبون  وعندما  وعندما قلوبهم،  اإلساليم،  دلينهم  حمبتهم  بسبب  تأيت  ملحبة 

يتعلمون اللغة العربية ويعلمونها فذلك من أجل فهم تعايلم دينهم ونرشها ألبنائهم وشعبهم. وهذا ما 
وافق رأي اخلوارزيم عندما قال: "ابلحث عن اللغة عند العرب لم يكن يف بادئ األمر هدفا يف ذاته، 

. وقد أيد احلمد هذا الرأي، وقال: "إنما  6، وجمرد موسيلة لفهم العلوم الرشعية"وإنما أداة لفهم هذا ادلين
بدأ اهتمامهم باللغة وعلومها بعد ظهور اإلسالم، وأقدم ما روي عنهم يف ذلك حماوالت تفسري غريب 

ما القرآن كتلك املسائل اليت دارت يف فناء املسجد احلرام بني عبد اهلل بن عباس ونافع بن األزرق ك
ادلؤيل كما ذكر  األسود  تنسب أليب  اليت  أوىل حماوالت وضع  السيويط. وكذلك ما َكن من  ذلك  ذكر 

 .7ذلك ابن انلديم يف الفهرست"
ويف هذه الورقة يطيب للباحثني تسليط الضوء ىلع عرض واقع اتلحوالت اجلديدة تلعليم اللغة  
العربية لغري انلاطقني بها اليت قامت بها بعض املؤسسات اتلعليمية يف إندونيسيا، ويف ظل هذا الواقع  

ومن فاعلة  حبركة  والقيام  املستقبل  استرشاف  علينا  يتعني  العربية  اللغة  تعيشه  لوضع اذلي  تجة 
للعلم  لغة  َكنت  كما  العالم  لغات  بني  الئقة  ماكنة  العربية  اللغة  تتبوأ  حىت  املستقبل  بلناء  األساس 
بمدلوهل ادلقيق الشامل. وقد ركز ابلاحثون ىلع يف تناول املوضوع ىلع أمرين، هما اجتاهات تعليم اللغة 

 

 . 170(، 2009ماالنق: مطبعة جامعة موالنا مالك إبراهيم، )  فقه اللغة العربيةأوريل حبر ادلين،   3

 . 109( 1997القاهرة: مكتبة اخلانيج، )  العربيةفصول يف فقه رمضان عبد اتلواب،   4

العربيةسعود حسني،     5 اللغة  اإلسالمية   اعملية  العلوم  املعلمني يف معهد  تأهيل  )املوجه: جملة يصدرها قسم 
 .30والعربية جباكرتا( العدد اثلاين، 

 . 24ه(، 1342 القاهرة: دار الكتب العلمية،)  مفاتيح العلوم حممد بن موىس اخلوارزيم،  6

 . 33-32(، 2005الرياض: دار ابن حزيمة، ) فقه اللغةحممد بن إبراهيم احلمد،   7
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سيا، ونماذج اتلحوالت اجلديدة يف تعليم احلديثة للناطقني بغريها يف املستوى اجلاميع بإندوني العربية
 اللغة العربية للناطقني بغريها يف إندونيسيا. 

دلت ىلع تطور    8وقد تم االطالع ىلع ادلراسات السابقة، فمنها نتائج ادلراسة اليت قام بها حبري
ا تعليم  أجل  من  أخرى  دول  يف  الفروع  بفتح  اجلامعات  وقيام  العالم،  يف  العربية  اللغة  للغة تعليم 

العربية. ودلت نتائج ادلراسة أيضا أن دافع نرش اللغة العربية يف إندونيسيا لكونها أكرب دولة إسالمية، 
اتلعليم  واملدخل  واملواد  اتلعليم  بأهداف  يتعلق  ما  منها  تواجه عدة مشالكت،  مازالت  ذلك  . 9ومع 

نيسيا لم يكن ىلع الشلك اذلي أن تعليم اللغة العربية يف إندو دلت نتاجئها ىلع  وهناك دراسة أخرى
إندونيسيا يف  رائع  مستقل  العربية  للغة  أن  إال  وجود  10يرام،  ىلع  نتاجئها  دلت  األخرى  وادلراسة   .

اعملية  لغة  بوصفها  إندونيسيا  يف  العربية  اللغة  تعليم  عن  امللحوظة  معظمة 11اتلطورات  أن  ويبدو   .
إندونس العربية يف  اللغة  تمت يف نرش  اليت  اتلعليم ووجود ادلراسات  اجتاهات  إىل وصف  تتطرق  لم  يا 

تفيد  أن  تمت دراسته سابقا. ويتوقع  ما  ادلراسة تضيف  فإن هذه  فيها. ومن هنا،  اتلحوالت اجلديدة 
نتائج هذه ادلراسة املؤسسات اجلامعية اليت تهتم بتعليم اللغة العربية تلحسني اجتاهات تعليمها للغة 

 العربية. 
 

 منهج ابلحث 
يف   واقعة  ظاهرة  ادلراسة  هذه  بيانات  ألن  وذلك  الكييف،  ابلحث  مدخل  ابلاحثون  استخدم 
بالوصف  يتصف  اذلي  الكييف  املدخل  استخدام  يتعني  عليها  وللحصول  اتلعليمية،  املؤسسات 

. وأما املنهج املتبع يف هذا ابلحث هو منهج دراسة احلالة، حيث يركز هذا  12واالكتشاف واالستعراض  
تقع يف جمتمع ابلحث وتفسريها بعد ذلكابلحث ىلع اليت  الظاهرة  أو  . فيف هذا ابلحث  13 فهم احلالة 

 

8 Ratni Bahri, “Pembelajaran Bahasa Arab Sebgai Bahasa Asing (Sebuah Tinjauan Historis),” Tadbir: Jurnal 

Manajemen Pendidikan Islam 2, no 1 (2014): 107-112. 
9 Nginayatul Khasanah, “Pembelajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua (Uregensi Bahasa Arab dan 

Pembelajarannya di Indonesia),” An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam 3, no. 2 (2016): 39-54. 
10 Abdul Munip, “Tantangan Dan Prospek Studi Bahasa Arab Di Indonesia,” al Mahāra: Jurnal Pendidikan 

Bahasa Arab 5, no. 2 (2020): 303-318. 
11 Nur Hizbullah, Fazlurrahman. “Linguistik Korpus dalam Kajian dan Pembelajaran Bahasa Arab Di Indonesia" 

Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab 2 (2016): 385-393. 
12 Creswell, J. W. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Mycological Research, 94(4) (1990): 522.  
13 Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 407. 
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يف   اتلعليمية  املؤسسات  خالل  من  العربية  اللغة  تلعليم  اجلديدة  اتلحوالت  واقع  بالظاهرة  يقصد 
 إندونيسيا.  

وهما ابليانات،  طريقتني جلمع  يستخدم  املطلوبة،  ابليانات  ىلع  ابلاحثون  طريقة  حىت حيصل   :
اإلندونيسية،   اجلامعات  بعض  يف  األساتذة  بعض  بمقابلة  ابلاحثون  فيقوم  واملالحظة.  املقابلة 
الستطالع آرائهم عن اتلحوالت تلعليم اللغة العربية كما يقوم بمقابلة بعض الطالب اذلين خترجوا  

اإلسال  العلوم  معهد  مثل  إيلها،  ابلاحثون  يهدف  اليت  اتلعليمية  املؤسسات  بعض  والعربية  يف  مية 
والربنانج املكثف تلعليم اللغة العربية وغريهما. وتم مجع ابليانات أيضا عن طريق املالحظ ىلع واقع  

 اتلحوالت اجلديدة تلعليم اللغة العربية يف املؤسسات اتلعليمية املعنية. 
االنته اجلمع وحىت  أثناء  ابليانات ويف  ابليانات منذ بدء عملية مجع  اء من  تمت عملية حتليل 

عملية مجع ابليانات. وقد قام ابلاحث بتحليل األجوبة اليت توصل إيلها من خالل املقابلة وأثناء مجع  
ابليانات. إذا لم جيد جوابا َكفيا، قدم ابلاحث أسئلة أخرى حىت وصل إىل املعلومات املطلوبة. فهذا  

امل املعلومات  إىل  يصل  حىت  مستمر  بشلك  واملقابلة  اتلحليل  عملية  العملية تتم  تلك  ومن  ؤكدة. 
كما   صحتها.  من  واتلأكد  وإبرازها  انلتائج  إىل  ابلاحث  توصل  واتلحليل  ابليانات  مجع  بني  املستمرة 
انلتائج.   صحة  من  واتلأكد  االستنتاج  عملية  كذلك  تستمر  واتلحليل،  ابليانات  مجع  عملية  تستمر 

واثل املضبوطة  انلتائج  إىل  يصل  أن  ابلاحث  يستطيع  الشلك  من صدق  ابتة.  بهذا  اتلأكد  طريقة  وأما 
م ابلاحث باملالحظات ادلقيقة واملستدامة، كما استخدم أسلوب اجلمع بني  نتائج ابلحث وثباتها فيقو 

 طريقة املقابلة واملالحظة وغريهما من الطرائق عن مجع ابليانات. 
 

 نتيجة ابلحث
 املستوى اجلاميع بإندونيسيااجتاهات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف 

إن مشالكت تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا متعددة ومعقدة يرجع بعضها إىل مشالكت لغوية 
وتعليمية ونفسية واجتماعية وثقافية، كما يرجع بعضها اآلخر إىل مشالكت مرتبطة بانلظام والسياسة 

 بد من حلها مشالكت متعلقة باالجتاهات وابليئة اللغوية. ومن بني هذه املشالكت الرضورية اليت ال
وتقايلد تعليم اللغة العربية، يه ميل تعليم اللغة العربية بإندونيسيا إىل اجتاه منحرص يف فهم املقروء 
وهو االجتاه اذلي يقترص ىلع تعليم مهارة القراءة دون غريها من املهارات اللغة األربع. ومن املعلوم أن 
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ه  األفضل  العربية  اللغة تعليم  معلم  معظم  أن  كما  األربع.  اللغوية  املهارات  بني  املتاكمل  اتلعليم  و 
فعال  غري  اجتاه  إىل  تؤدي  واليت  والرتمجة،  القواعد  طريقة  ويه  اتلقليدية،  الطريقة  إىل  يميل  العربية 

يف   وغري سليم، وهو تعلم عن اللغة العربية بدرجة كبرية وليس تعلم اللغة واستعماهلا استعماال حيويا
 احلياة الواقعية. 

ومن املالحظة توصل ابلاحثون أيضا إىل أن نظام تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية لم  
يوفر فرصة تلطوير قدرات الطالب اللغوية واالتصايلة واثلقافية. وذلك ألن منهج تعليم اللغة العربية 

ايلوم   حىت  بإندونيسيا  احلكومية  اإلسالمية  اجلامعات  وهو يف  اتلقليدي،  املنهج  إىل  أكرث  ميال  يميل 
قد يكون غري  املنهج  انلحوية، وهذا  واملباحث  األبواب  وتطوير حمتواه ىلع  املبين يف صياغته  املنهج 

 .14وظييف يف تطوير املهارات اللغوي دلى الطالب 
جديدة يف  ومع وجود تلك املشالكت يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا، إال أن هناك اجتاهات  

تعليمها. وتعترب تلك االجتاهات إجيابية ملستقبل اللغة العربية. ولقد وقع حتّول وجتديد يف تعليم اللغة  
الطريقة  أن  غري  بكونتور،  احلديث  السالم  دار  معهد  به  قام  ما  مثل  احلديثة  الطريقة  ىلع  العربية 

املعمول هو كتا املبارشة، والكتاب اتلعليم  الطريقة املتبعة، ويه طريقة  العربية ىلع  اللغة  ب دروس 
وأصبح   واسعا،  قبوال  الكتاب  نال  وقد  اتلعليم،  معتمدا عليه يف عملية  أصبح مصدرا  اذلي  احلديثة، 
مطبقا يف مجيع املعاهد واملؤسسات اتلابعة ملنهج معهد دار السالم. وقد تمت إاعدة انلظر ىلع الكتاب 

وذلك الكتاب،  حمتوى  تلحسني  اخلرباء  قبل  اللغة   من  تعليم  طرق  عن  امليدان  يف  اتلطورات  حلدوث 
العربية. َكنت طريقة اتلدريس املعمول يه الطريقة املبارشة، وقد تطورت طرائق تعليم اللغة العربية، 
الطرائق  أصحاب  داع  مما  ذلك،  أشبه  وما  االنتقائية  والطريقة  اتلواصلية  الطريقة  هناك  فأصبحت 

 .15ورونها حىت يتماىش مع متطلبات العرص السابقة إلاعدة انلظر عليها ويط
إن تعليم اللغة العربية خارج ابلالد العربية بما فيها إندونيسيا يسري بشلك اعم ىلع اجتاهني هما  
وتستخدم   املهنية،  اتلنمية  ىلع  حترص  بأنـها  تتصف  املجددة  فالفئة  جتديدي.  واجتاه  تقليدي  اجتاه 

وتست ومناسبة،  حديثة  تعليم  من اسرتاتيجيات  ومتمكنة  ومناسبة،  حديثة  تقويم  اسرتاتيجيات  خدم 

 

 نتيجة مالحظة واقع حمتوى تعليم اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية  14

  درة من املقابلة مع أساتذة جامعة دار السالم كونتور املعلومات صا   15
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مهارات احلاسوب وتوظيفه يف تعليم اللغة العربية، وتنّوع يف االستعانة بالوسائل اتلعليمية، وتستخدم  
األنشطة العالجية واإلثرائية، وتستوعب اتلجديدات الرتبوية. وأما الفئة اتلقليدية يف تعليم العربية،  

تعتمد فتعتمد كثريا ىلع   والقلم يف اتلقويم، كما  الورقة  املبارش، وىلع اسرتاتيجية  اسرتاتيجية اتلعليم 
ىلع الوسائل اتلعليم اتلقليدية، وال تنفذ أنشطة عالجية أو إثرائية، وال تهتم بانلمو املهين. ومن ثم فإن  

العرب اللغة  معلم  يرفع  أن  أوال  يه  العربية  اللغة  تعليم  أسايلب  بواقع  انلهوض  األداء سبل  من  ية 
قبل  واتلقويم  اتلدريس  اسرتاتيجيات  املعلم ىلع  يدّرب  وأن  به؛  يبدأ  واتلجديد  فاإلصالح  اتلعليم؛ 
اخلدمة وأثنائها، ويبرص بفحواها يف اتلعليم؛ وأن ينم املعلم خرباته حيث اتلبادل العلم مع زمالئه، 

تكنولوج استخدام  بأهمية  واملعلمني  األساتذة  بني  الويع  الوسائل ونرش  من  واالستفادة  اتلعليم،  يا 
 16اجلديدة من أمثال شبكة االنرتنيت بما فيها من وسائل اتلواصل االجتمايع. 

أربع  هناك  أن  ابلاحثون  جيد  اتلعليمية،  املؤسسات  بعض  يف  تطبيقه  تم  ما  ىلع  املالحظة  بعد 
الوظيفية. هناك االجتاه ادليين اجتاهات يف تعلم اللغة العربية ودراستها من انلاحية القصدية وانلفعية و 

اذلي يهدف اتلعليم فيه إىل فهم تعايلم اإلسالم وإفهامها للناس. كما أن هناك االجتاه األكاديم وهو  
االجتاه اذلي يعترب اللغة العربية من العلوم املدروسة دراسة علمية أكاديمية من وجهات نظر خمتلفة 

ثقافي أو  نفسية  أو  تربوية  أو  َكنت  العلوم  لغوية  تطوير  هو  العربية  دراسة  من  والغرض  أدبية.  أو  ة 
العربية عن طريق ابلحوث العلمية ومناقشتها يف امللتقيات واملؤتمرات العلمية ونرشها يف ادلوريات 
خاص  لغرض  العربية  تعلم  يف  االجتاه  هو  والربامجايت  املهين  االجتاه  أيضا  وهناك  العلمية.  واملجالت 

أن ما قام به بعض القوى العاملة من تعلم العربية، وىلع وجه اتلحديد اللهجات مهين برامجايت شأنه ش
االجتاه  هو  اآلخر  واالجتاه  العربية.  ادلول  بعض  يف  بمهنهم  االشتغال  يف  اإلجناز  أجل  من  العربية، 
العربية، واهلدف من  الغربيني يف دراسة  االقتصادي واأليديولويج فهو االجتاه اذلي سار عليه بعض 

اإلسالمية تع اثلقافة  فهم  من  واأليديولوجية  االقتصادية  مصاحلهم  توفري  إال  هو  ما  للعربية  لمهم 
تندرج حتت دراساتهم االسترشاقية العربية اليت  الوهاب  17واللغات  يوافق ما قدمه حمبب عبد  . وهذا 

 

16 Munirah Asy-Syadifat and Muhammad Az-Zabun, “Waqi' Tauẓīf Tiknulujiyah at-Ta'līm fi al-'Amaliyyah at-

Ta'līmiyyah fi Madaris Quṣbah al-Mufraq min Wijhati Naẓari al-Mu'allimīn fīha”, Dirāsat: Al-'Ulūm at-Tarbawiyyah 

47, no 1 (2020): 242-253. 
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االجتاه ادليين، واالجتاه أن االجتاهات الواقعة يف تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا تنقسم إىل أربعة يه  
  18  األكاديم، واالجتاه املهين والربامجايت، واالجتاه االقتصادي واأليديولويج

رأى أساتذة اللغة العربية يف معهد الراية بسواكبويم، أن املعهد يتجه اجتاها جديدا يف تعليم اللغة  
األربع   املهارات  إتقان  ىلع  الطالب  تمكني  إىل  يهدف  حيث  املهارات العربية،  ىلع  اتلأكيد  مع 

اإلنتاجية من الالكم والكتابة. وذللك يسىع املعهد إىل حتقيق ذلك اهلدف، ومن املحاوالت ألجل ذلك 
بالعربية  انلاطقني  األساتذة  األساتذة  19إستقطاب  أن هناك جمموعة من  الراية  فمن املالحظ يف معهد   .

ها. وبعد املقابلة مع خرييج معهد الراية أيضا من ادلول العربية مثل مرص والسودان والسعودية وغري
توصل ابلاحثون إىل أن وجود األساتذة انلاطقة بالعربية هل أثر ملحوظ يف حتسني لغة الطالب، حيث 
يرجعون إىل هؤالء األساتذة عندما يواجهون مشلكة يف تعلمهم اللغة العربية. ويف الوقت نفسه، هلؤالء 

. وقد أكدت نتائج ادلراسات أن للبيئة دور 20يئة العربية يف ذلك املعهد األساتذة دور كبري يف خلق ابل
. كما أن اتلأكيد من االهتمام باملهارات اإلنتاجية  21كبري يف إتقان اللغة اثلانية عن طريق االكتساب 

األسايس يف  ، وذلك من سمات االجتاه اجلديد  22العناية بمهارة الالكم بوجه خاص أمر يف اغية األهمية
 تعليم اللغة العربية. 

ثم إن االجتاه اجلديد يف تعليم اللغة العربية أيضا تتمثل يف تكثيف السااعت ادلراسية، حيث  
قلة  أن  العربية  اللغة  أساتذة  من  كثري  اعترب  وقد  العربية.  اللغة  تلعليم  الاكفية  السااعت  حتديد 

الل تعليم  مشالكت  من  مشلكة  تعترب  ادلراسية  توفري  السااعت  يف  احلل  يكون  هنا  ومن  العربية،  غة 
سااعت اتلعليم، وهو اذلي يمىس باتلعليم املكثف. وهذا ما قدمه أساتذة اللغة العربية جبامعة موالنا 
مالك إبراهيم أن سبب إنشاء الربنامج املثكف يرجع إىل لزوم توفري السااعت الالزمة تلعليم العربية، 

 

18Muhbib Abdul Wahab, Epistemologi dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Jakarta: Syarif 
Hidayatullah Jakarta Press, 2008), 106. 

 املعلومات صادرة من مقابلة أساتذة معهد الراية بسواكبويم   19

 املعلومات صادرة من مقابلة خرييج معهد الراية بسواكبويم   20

21 Uril Bahruddin, Muhammad Fadli Ramadhan and Wafiyyah Bahruddin, Improvement of speaking skills 

through the use of Arabic as an introduction language. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 12 no. 

8 (2021b): 2760–2768. 
22 Uril Bahruddin and Halomoan, "Tahlīl al-Akhṭa' al-Ṣafhiyyah al-Syai'ah Lada Ṭullāb Qism Ta'līm al-Lugah 

al-'Arabiyyah fi Jāmi'ah Maulana Malik Ibrahim al-Islamiyyah al-Hukumiyyah Malang,” Arabi : Journal of Arabic 
Studies 4, no. 2 (2019): 202-214. 
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تأس بداية  يف  السااعت  عدد  إىل  واكن  وصل  ايلوم  5يسه  يف  السااعت  23سااعت  بقلة  يتعلق  وفيما   .
 .24ادلراسية، لقد دلت نتيجة ادلراسة السابقة أنها من املشالكت األساسية يف تعليم اللغة العربية 

بعد حتليل ابليانات السابقة توصل ابلاحثون إىل أن هناك اجتاهات جديدة يف جمال تعليم اللغة  
إندونيسيا إتقان العربية يف  الربنامج اتلعليم ىلع أساس  القواعد والرتمجة، وبناء  تقليل اجتاه  ، حيث 

العربية  تعليم  سلسلة  ىلع  العربية  للغة  اتلعليمية  املواد  واعتماد  متاكمل،  بشلك  األربع  املهارات 
بالوسائ واالستعانة  االتصايل،  املدخل  أساس  اتلعليم ىلع  عملية  وبناء  بغريها،  للناطقني  ل املتخصصة 

اتلعليمية املختلفة، وحتديد السااعت الاكفية تلعليم العربية، وتوفري ابليئة اللغوية العربية للمتعلمني.  
اتلواصل  وسائل  من  االستفادة  من  فيه  بما  اتلعليم  تكنولوجيا  تطور  إىل  ابلاحثون  توصل  كما 

 االجتمايع تلعليم اللغة العربية. 
 ربية للناطقني بغريها يف إندونيسيا نماذج اتلحوالت اجلديدة تلعليم اللغة الع

هناك بعض اتلحوالت اجلديدة يف تعليم اللغة العربية اليت نعتربها ناجحة يف أداء مهمتها، ويه  
اليت قامت بها املؤسسات اتلعليمية املهتمة بتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا. وبشلك اعم هناك نواعن  

فيها   تمت  اليت  اجلديدة  انلماذج  األربع من  املهارات  حتقيق  إىل  تتجه  واليت  اتلعليم  يف  اتلحوالت 
من   دعمها  تم  اليت  اخلارجية  انلماذج  إىل  انلماذج  تلك  وتنقسم  والكتبة.  والقراءة  والالكم  االستماع 
أوال   ونبدأ  إندونيسيا.  داخل  من  بالعربية  املهتمون  أنشأها  اليت  ادلاخلية  وانلماذج  إندونيسيا  خارج 

 خلارجية ىلع انلحو اتلايل: بوصف انلموذج ا 
 نموذج معهد العلوم اإلسالمية والعربية جباكرتا   (1

إندونيسيا يف شهر مجادي األوىل اعم   العلوم اإلسالمية والعربية يف   ـه  1400تأسس معهد 
رقم   املليك  ادليوان  موافقة  اإلمام حممد  1398/12/21بتاريخ    26710/ن/5بموجب  جلامعة   ـهوُعهد 

ويعود تاريخ إنشاء   ة مهمة اإلرشاف عليه بعد موافقة احلكومة اإلندونيسية. بن سعود اإلسالمي
املعهد إىل معايل الشيخ ادلكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتيك عندما توىل إدارة جامعة اإلمام  
للجامعة يف جنوب   أول فرع  هلا يف جاكرتا وهو  حممد بن سعود اإلسالمية فتحت اجلامعة فراعً 

هو معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جاكرتا، وقد خترج من اجلامعات السعودية  رشق آسيا، و
 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم املعلومات صادرة من مقابلة أساتذة اللغة العربية يف   23

24 Besse Wahida, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab (Studi Kasus Terhadap Problematika Metodologis 

Pembelajaran Bahasa Arab Di IAIN Pontianak)”, Jurnal Al-Astar STAI Mempawah 7, no. 1 (2017): 43-64. 
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ومن هذا املعهد أفواجاً من الطالب اذلين تولوا نرش اللغة العربية يف املعاهد. وقد حددت جامعة  
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية أهداف معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف إندونيسيا يف إطار  

وإعداد جيل  الال وتعليمها،  العربية  اللغة  نرش  اخلارج ويه:  املعاهد يف  عمادة  أعدتها  اليت  حئة 
اثلقافة اإلسالمية، وتطوير   العربية انلاطقني بغريها وتأهيلهم بقدر من  اللغة  مؤهل من معلم 
والكتب  باملقررات  واملدارس  اجلامعات  وتزويد  اإلسالمية،  اجلامعات  يف  العربية  اللغة    مناهج 

دورات   وإقامة  العربية،  اللغة  تعليم  جمال  يف  تطبيقية  لغوية  حبوث  إعداد  اإليضاح،  ووسائل 
  تدريبية ملعلم اللغة العربية.

م واقترصت  1980 ـهاملوافق  1400بدأت ادلراسة الفعلية يف املعهد يف شهر مجادى اآلخرة اعم  
اإلعداد   بربنامج  خاصة  مسائية  فصول  سبعة  ىلع  حينذاك  اتلطور  ادلراسة  يف  أخذ  ثم  اللغوي 

ادلرايس   العام  يف  العلمية  أقسامه  وصلت  حىت  أخرى  بعد  قسمني  1423/1424مرحلة   ـهإىل 
)ادلبلوم   املعلمني  تأهيل  شعبة  ضمت  ذلك  بعد  ثم  مستقل.  رئيس  وشعبة  قسم  للك  وشعبتني 

كمييل إدارياً  العام( إدارياً إىل قسم الرشيعة حتت مسىم القسم اجلاميع، وضمت شعبة اتلعليم اتل
إىل قسم اإلعداد اللغوي حتت مسىم قسم اإلعداد اللغوي. فأصبح املعهد يضم: القسم اجلاميع  

اعم   يف  القسم  هذا  أنشئ  وطابلات(،  )طالب  الرشيعة  قسم  تأهيل    1407ويشمل:  وشعبة  ه، 
اعم   الشعبة يف  أنشئت هذه  ق ه.  1405املعلمني )طالب(،  اللغوي:  اإلعداد  قسم  يشمل  سم كما 

وشعبة   املعهد،  يف  أنشئت  اليت  العلمية  األقسام  أول    يعد  وطابلات(،  )طالب  اللغوي  اإلعداد 
. وال شك أن تعليم  25 ه.1404اتلعليم اتلكمييل )طالب وطابلات(، أنشئت هذه الشعبة يف اعم  

يف    اللغة العربية يف هذا املعهد يتم بشلك مكثف، الواقع مخس خصص يف ايلوم، وملدة مخسة أيام 
 األسبوع. 

 نموذج املعاهد اإلماراتية اخلاصة تلعليم اللغة العربية  (2
خلفية تأسيس هذه املعاهد ترجع إىل املالحظة املبدئية اليت قام بها بعض حمسين اإلمارات  
العربية حول ضعف اللغة العربية عند كثري من الشعب اإلندونييس، مع أن األكرثية اإلسالمية  

 

املعلومات مأخوذة من منشورات معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جاكرتا بمناسبة عرض ثالثني اعما     25
 من العطاء 
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عددهم.   كرثة  مع  تتناسب  ال  العربية  اللغة  يف  املسلمني  كفاءة  واكنت  إندونيسيا،  يف  تكون 
إىل ذلك، أن هؤالء اذلين خترجوا يف اجلامعات اإلسالمية أيضا ممن ليست دليه كفاءة يف    وإضافة

أن   املحسنون  هؤالء  أراد  املر  الواقع  هذا  من  وانطالقا  حتريرية.  أم  َكنت  شفهية  العربية  اللغة 
صحيحا،   فهما  دينهم  املسلمون  يفهم  حىت  اإلسالمية  العلوم  هنا  ومن  العربية  اللغة  ينرشوا 

مؤسسة  بتأس مظلة  حتت  اإلسالمية  والعلوم  العربية  اللغة  تعليم  يف  املتخصصة  املعاهد  يس 
وماالنق،   سورابايا،  مثل  اإلندونيسية  املدن  بعض  يف  منترشة  املعاهد  وهذه  آسيا.  مسلم 

 وباندونق، وسوراَكرتا، وماَكسار، وسولو، وجاكرتا. 
أيدي املعلمني املؤهلني املبعوثني  يسري اتلعليم فيها ىلع االجتاه احلديث وبشلك مكثف ىلع  

من ابلالد انلاطقة بالعربية مثل السودان أو املعلمني اخلرجيني من اجلامعات العربية ىلع األقل،  
املعمول   واملنهج  اللغوي.  واملخترب  الفيديو  مثل  احلديثة  اتلعليمية  بالوسائل  جمهزة  املعاهد  وهذه 

والعرب اإلسالمية  العلوم  معهد  منهج  هو  اإلماراتية  فيها  املعاهد  عدد  بلغ  وقد  جاكرتا.  يف  ية 
الصحابة   بأسماء  املعاهد  وقد سميت  معهدا،  ستة عرش  إىل  إندونيسيا  يف  العربية  اللغة  تلعليم 
رضوان اهلل عليهم أمجعني، مثل معهد عثمان بن عفان يف جاكرتا، ومعهد عمر بن اخلطاب يف  

ماالنق، يف  عوف  بن  الرمحن  عبد  ومعهد  جوكجاَكرتا،    سورابايا،  يف  طالب  أيب  بن  يلع  ومعهد 
ومعهد أبو بكر الصديق يف سوراَكرتا وغري ذلك من املعاهد اإلمارتية تلعليم اللغة العربية يف  
الطالب  آالف  خرجت  كما  العربية  اللغة  تعليم  يف  املعاهد  تلك  جنحت  وقد  إندونيسيا. 

جيدا.  فهما  العربية  ويفهمون  املعا  26والطابلات  اختذت  العلوم  وقد  معهد  منهج  اإلماراتية  هد 
اللغة   تلعليم  املكثف  الربنامج  حيث  العربية،  اللغة  تعليم  يف  جاكرتا  يف  والعربية  اإلسالمية 
العربية، ويتكون من أربعة مستويات يف برنامج اإلعداد اللغوي ومستويني يف برنامج اتلكمييل،  

 اجلامعات العربية. ولغة اتلدريس يه اللغة العربية، واملعلمون فيها خرجيو 
إندونيسيا   أبناء  بها  قام  اليت  ادلاخلية  انلماذج  بعض  هناك  اخلارجية،  انلماذج  تلك  إىل  إضافة 

 حلبهم للغة العربية ومنها: 

 

املع   26 أحد  بماالنق،  بن عوف  الرمحن  معهد عبد  أساتذة  مقابلة  من  مأخوذة  ملؤسسة  املعلومات  اتلابعة  اهد 
 مسلم آسيا 
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اإلسالمية  .1 إبراهيم  مالك  موالنا  جامعة  يف  العربية  اللغة  تلعليم  املكثف  الربنامج  نموذج 
 احلكومية، بماالنق إندونيسيا 

العلوم ادلينية   من أسباب تأسيس الربنامج ظهور الفكرة أنه ال يمكن أن يفهم الطالب 
اإلسالمية بشلك جيد إال إذا استوعب وأتقن اللغة العربية. والعلوم اإلسالمية اليت حيتاج إيلها  
قامت   ذلك  أجل  ومن  وغيها.  والفقه  واتلفسري  واحلديث،  القرآن  علوم  مثل  متنوعة  الطالب 

موال اللغة  جامعة  تلعليم  اخلاص  املكثف  الربنامج  تأسيس  ويه  باتلجربة،  إبراهيم  مالك  نا 
العربية. اتلعليم يف هذا الربنامج الزم، فال يمكن أن يتعلم الطالب يف اجلامعة وال يتعلم اللغة  
العربية. فيجب ىلع مجيع طالب اجلامعة يف السنة األوىل، الفصل األول واثلاين املشاركة يف تعلم  

اعم  الل يف  الربنامج  تأسيس  واكن  العربية.  من  1997غة  تتم  العربية  اللغة  تعليم  عملية  َكنت  م. 
يوم   من  أيام،  مخسة  ملدة  الطالب  يدرس  األسبوع  ويف  يلال.  اثلامنة  إىل  ظهرا  اثلانية  الساعة 
يعد   اتلعليم  انلظام  فبهذا  الالصفية.  لألنشطة  السبت  يوم  إضافة  مع  اجلمعة،  يوم  إىل  االثنني 

 الربنامج مكثفا لكثافة الوقت واملواد املدروسة فيه.  
الفريدة يف حينها، وادليلل ىلع ذلك َكنت اجلامعة   تعترب اجلامعة ناجحة يف هذه اتلجربة 
حتصل ىلع اتلقديرات واالعرتافات من اخلارج نلجاحها يف تعليم اللغة العربية. واكنت حكومة  

ادل الشؤون  وزارة  تمثلها  اليت  ىلع  إندونيسيا  العربية  اللغة  ملعلم  ادلورات  تعقد  ما  كثريا  ينية 
مستوى إندونييس يف اجلامعة، حيث يتعرفون ىلع عملية تعليم اللغة العربية يف اجلامعة وإنشاء  
اجلامعات   من  كثري  أصبح  وبالفعل  ادلرايس.  واملنهج  اتلعليم  انلظام  حيث  من  الربنامج 

سيس الربنامج املكثف. يف السنة األوىل َكن عدد طالب واملؤسسات اتلعليمية تقدل اجلامعة يف تأ 
العربية حوايل   اللغة  يتعلمون  العدد حىت وصل اآلن إىل    700اجلامعة اذلين  طالب، ويزداد ذلك 

 أستاذا.  180طالب. كما بلغ عدد األساتذة إىل أكرث من  3800أكرث من 
ا السنة  فيف  املكثف،  الربنامج  يف  تدرس  اليت  للمواد  الربنامج  بالنسبة  إنشاء  من  ألوىل 

تدرس اللغة العربية باستخدام سلسلة العربية للناشئني، ويه السلسلة اليت صدرت من وزارة  
اتلعليم يف اململكة العربية السعودية. تتكون السلسلة من ستة كتب، ولك كتاب يرافقه الكتاب  

األخ  املواد  أيضا  تدرس  للناشئني،  العربية  إىل سلسلة  إضافة  املواد  للمعلم.  اإلضافية حيث  رى 
السنة   يف  مراحل  أربع  من  الربنامج  يف  ادلراسة  وتتكون  املتفوقة.  للمستويات  وخصة  ادلينية، 
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الواحدة، وينتيه لك مرحلة باالختبار يسىم باختبار املرحلة. تتم ادلراسة بهذا الشلك حىت العام  
 م. 2004/ 2003اجلاميع 

عليم اللغة العربية لكونها عنرصا أساسيا من  لم تزل اجلامعة تبحث عن أفضل املناهج تل
اتلعليم اجلاميع  27عنارص  العام  نهاية  فقبل  تلعليم 2004/  3003.  جديدا  منهجا  الربنامج  وجد  م، 

بالرياض، حيث دليها   الوقف اإلساليم  اجلامعة ومؤسسة  الرشاكة بني  العربية عن طريق  اللغة 
سلسلة جديدة تلعليم اللغة العربية تسىم    مرشوع يسىم بالعربية للجميع. وقد أصدر املرشوع 

العربية   مع  بالرشاكة  اجلامعة  قامت  اجلديدة  السلسلة  هذه  تطبيق  قبل  يديك.  بني  بالعربية 
للجميع لعقد دورة تدريبية ملعلم اللغة العربية، فشاكر مجيع أساتذة اللغة العربية يف اجلامعة  

اخلرباء من  جمموعة  فيها  حرض  وقد  ادلورة،  تلك  من    يف  العربية  اللغة  تعليم  يف  واملتخصصني 
املنهج   واتلعرف ىلع  بها  األساتذة  استفاد مجيع  وقد  أيام،  ستة  ادلورة  استمرت  للجميع.  العربية 

اجلاميع   العام  يف  ذلك  بعد  املنهج  تطبيق  فتم  األول.  2005/  2004اجلديد.  ادلرايس  الفصل  يف  م 
سنة، مع يشء اتلجديدات اإلبدااعت، حيث    12واستمرت ادلراسة باستخدام تلك السلسلة إىل  

تأيلف سلسلة العربية ألغراض خاصة بوصفها مادة إضافية ىلع العربية بني يديك. فتم تأيلف  
.  تلك الكتب السبع توافق عدد اللكيات يف  28سبعة كتب، لك كتاب خيص لكية معينة يف اجلامعة 

بك تتعلق  اليت  املوضواعت  يتناول  كتاب  لك  حيث  للكية  اجلامعة،  األول  فالكتاب  معينة،  لية 
اإلنسانية   العلوم  للكية  والرابع  انلفس،  علم  للكية  واثلالث  االقتصاد،  للكية  واثلاين  الرتبية، 
العلوم   للكية  والسابع  الرشيعة،  للكية  والسادس  واتلكنولوجيا،  العلوم  للكية  واخلامس  واثلقافة، 

 . 29الصحية 
غة العربية، قامت اجلامعة بتشكيل اللجنة إلعداد  ومع مرور اخلربات الطويلة يف تعليم الل

م، بدأت اللجنة تعمل مرشوعها  2018/  2017سلسلة تعليم اللغة العربية، فمع بداية العام اجلاميع  
بسلسلة  تسىم  اجلامعة  لطالب  خاصة  سلسلة  ذلك  بعد  اللجنة  وأنتجت  واحدة.  سنة  ملدة 

 

27 Uril Bahruddin, Riko Andrian and Zulfi Mubaraq, “The Teaching of Maharah Qira ’ ah in Arabic for 
Economic Management,” Psychology and Education, 58 no. 2 (2021): 9377–9383. 

سوفرايوغو،   28 جمال    إمام  يف  اتلطوير  اإلسالمية فكرة  اجلامعة  يف  املطبقة  الرتبوية  األفاكر  )بنية  العلوم 
 . 38م(، 2006. ترمجة أوريل حبر ادلين )ماالنق: مطابع اجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنق، احلكومية ماالنق(

 ابليانات مأخوذة عن طريق املالحظة يف إدارة الربنامج.   29
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تناسب أجزاء،  أربع  من  تتكون  اليت  للحياة  اخلاص    العربية  الربنامج  يف  لدلراسة  مراحل  أربع 
الربنامج   يف  جديدة  باجتاهات  العربية  اللغة  تعليم  نماذج  ومن  باجلامعة.  العربية  اللغة  تلعليم 
الغرف   يف  املنظمة  ادلراسة  ويه  الفصول،  يف  ادلروس  منها:  العربية،  اللغة  تلعليم  املكثف 

عة. وادلروس اخلارجية، يه ادلراسة املنظمة  ادلراسية مع اتلقيد بالسااعت املقررة من قبل اجلام
يف الغرف ادلراسية مع اتلقيد بالسااعت املقررة من قبل اجلامعة، إال أنها تعقد خارج الفصول  
ادلراسية. واملحارضات العامة، وتهدف هذه املحارضة إىل تزويد الطالب باثلقافة العربية، وتتم  

ادلرايس   الفصل  لك  يف  واحدة  مرة  األقل  من  ىلع  املوفدين  وادلَكترة  املعلمني  من  باالستفادة 
إتاحة   إىل  تهدف  ويه  اإلصالحية،  وادلروس  السودان.  مجهورية  أو  السعودية  العربية  اململكة 
ادلروس   هذه  بمشاركة  بإصالحها  يقوم  حىت  الرديئة  انلتائج  ىلع  حصل  اذلي  للطالب  الفرصة 

 .30وإاعدة االمتحان بعد ذلك 
 السالم العرصي بكونتور جاوا الرشقيةنموذج جامعة دار  .2

تعد جامعة دار السالم جزءا ال يتجزأ من معهد دار السالم اذلي هو أب املعاهد احلديثة،  
تطوير   من  وتربيته  تعليمه  وطريقة  ونظامه  مناهجه  يف  يطرأ  ما  إىل  تعود  إيله  احلداثة  ونسبة 

انل قبل  من  تأيت  املعهد  هلذا  احلداثة  ونسبة  وحتديث،  ختالف  وجتديد  حداثة  من  يرون  ملا  اس، 
 م ىلع يد ثالثة إخوة أشقاء:1926ه/  1345املعاهد اتلقليدية. وقد تم تأسيس هذا املعهد يف اعم  

املعهد   يهتم  اهلل.  رمحهم  زركيش  إمام  والشيخ  فناين،  ادلين  زين  والشيخ  سهل،  أمحد  الشيخ 
إىل   فيه  الرتبية  وتتجه  باتلعليم،  منه  أكرث  بالرتبية  احلياة  العرصي  يه:  أساسية  اهداف  حتقيق 

اهلل.  مرضاة  ابتغاء  أو  عبادة  العلم  وطلب  اتلحزب،  وعدم  احلياة،  يف  والسهولة   31االجتماعية، 
تدرس اللغة العربية يف املعهد بوصفها مادة أساسية جلميع الطالب، وبذلك حتتل ماكن الصدارة  

ات ادلرسية أو السااعت املخصصة  يف خطة ادلراسة واتلعليم، ويبدو هذا واضحا يف عدد املقرر 
تلعليم اللغة العربية. بلغ جمموع عدد السااعت األسبوعية تلدريس اللغة العربية إمجاال إىل ماال  

ساعة، أي ثلث عدد احلصص األسبوعية. وهذا مؤرش طيب ىلع ماكنة اللغة العربية 12يقل عن  

 

 املالحظة يف إدارة الربنامج. ابليانات مأخوذة عن طريق    30

 املعلومات صادرة عن أساتذة جامعة دار السالم كونتور   31
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تدريس يف العلوم العربية وادلينية، بدءا  يف هذا املعهد. هذا باإلضافة إىل استخدام العربية لغة لل
 32من الفصل ادلرايس اثلاين يف املستوى األول. 

تعليم  اللغة شفويا، ألن  بتعليم  ابلدء  العربية، ويه وجوب  اللغة  تعليم  املعهد أسس  اتبع 
باملسىم   االسم  اقرتان  ووجوب  كبري.  أثر  فيها  وللمحاَكة  منطوقة  برموز  تتعلق  مسألة  اللغة 
مثل  األجنبية  اللغة  تعليم  أثناء  يف  اإلندونيسية  باللغة  االسم  معىن  نتذكر  ال  حىت  مبارشة، 
العربية، مىت َكن ذلك ممكنا. ووجوب تعليم املفردات داخل السياق، يه املحور اذلي يدور عليه  
اللغة   تعليم  العرصي يف  املعهد  تعلم لك لكمة يف موضعها ومعناها. يستخدم  أن  ادلرس، فيجب 

لعربية الطريقة املبارشة داخل الفصول ادلراسية، حيث "إن الطريقة املثىل الطبيعية تلعلم لغة  ا
ما وتعليمها جيب أن تكون الطريقة نفسها اليت يسري عليها الطفل عند تعلم اللغة األم، اليت  

أن حناول  خياطب بها املرء اعدة مع غريه. فالطفل جيب أن يتلكم اللغة اليت نريد تعليمه إيها قبل  
يبدأ   أن  حيسن  فال  وغريها.  واملصطلحات  انلحو  ذلك  بعد  نعلمه  ثم  وكتابتها.  قراءتها  تعليمه 
اللغة نفسها، من حيث   اللغة َكنلحو والرصف واإلعراب مع إهمال  اللغة بدرس قواعد  املتعلم 
تمام   إدراكه  يستطيع  ال  ألنه  وخربته،  الطفل  عقل  فوق  فهذا  واتلخاطب.  للالكم  وسيلة  يه 
اإلدراك، وأنه يناقض القواعد األساسية، ويه اتلدرج من املعلوم إىل املجهول. أال ترى أن شبابنا  
بتعلم   مبتدئني  القديمة  ادلينية  واملعاهد  املدارس  يف  العربية  اللغة  العربية  يتعلمون  اذلين 

الر أو نطقا، ىلع  غم من  قواعدها )انلحو والرصف( ال يستطيعون اتلعبري عما يف نفوسهم كتابة 
 33كرثة ما عرفوا من القواعد، وطول ما قضوا من الوقت يف اتلحصيل". 

ادلارس   أهلها يكسب  أجنبية يف موطنها وبني  لغة  أي  األجنبية،  اللغة  تعلم  أن  ال شك 
املعهد   يرى  وهلذا  وطنها،  يدرسها خارج  من  اكتسابه  يستطيع  ال  ما  املتاكملة  اللغوية  املهارات 

فاحلياة داخل املعهد بما فيها من مناخ العمل، والعالقة بني معلم اللغة   رضورة إجياد بيئة لغوية، 
وبني الطالب أنفسهم واألنشطة الطالبية ووسائل اإلعالم املحلية، لك ذلك يتم باللغة العربية.  
أو   القراءة  فيه، ويه  العربية  اللغة  تعلم  اليت تدعم  املعهد  الرتبوية واتلعليمية يف  ومن األنشطة 

واخلط  املطالع اخلطابة،  وإعداد  واملراسلة،  احلائطية،  والصحف  ايلويم،  اإلنشاء  أو  واتلعبري  ة، 
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أكده   ما  وهذا  املسائل.  وحبث  العربية،  واألناشيد  العربية،  واملرسحيات  واملحادثة،  العريب، 
 .34كوناوان وغريه بأن األنشطة اللغوية يف معهد دار السالم متوفرة دلعم خلق ابليئة اللغوية فيه 

 نموذج معهد الراية العايل بسواكبويم إندونيسيا  .3
اإلندونيسية.   الراية  مؤسسة  راعية  حتت  العايل،  الراية  معهد  باسم  املعهد  هذا  تأسيس  تم 

ه، وذلك بعد استكمال اإلجراءات الرسمية.  1423من ذي القعدة اعم    4واكن افتتاح هذا املعهد يف  
 ولغوي متمزي،  لم وادلاعة واملعلمني وفق منج رشيعورؤية املعهد املستقبلية يه إعداد طلبة الع

للمعهد رسالة،   للتعليم والقيام بادلعوة إىل اهلل ىلع علم وبصرية.  يتأهل اخلرجيون بعد ذلك  يك 
( ملنهج  1يه:  وفقا  املطهرة  انلبوية  والسنة  الكريم  القرآن  من  املنبثقة  اإلسالمية  القيم  نرش   )

تلعليم يف املستوى اجلاميع خيص ادلراسات اإلسالمية ىلع  ( عقد الربنامج ا 2السلف الصالح، )
( عقد الرشاكت والعالقات اخلارجية ادلاعمة تلطوير  3أساس إتقان اللغة العربية دلى طالبه، )

 املؤسسة اتلعليمية يف مجيع جوانبيها أكاديمية َكنت أم مادية. 
املعهد، فيه الكفاءة  وأما أهداف  العلماء وادلاعة ذوي  الاكفية   إخراج  العلوم الرشعية  يف 

  بادلراسات  والقيام   املجتمع،  وإصالح  بادلعوة  للقيام   الاكمل   واالستعداد  القوية والشخصية
( اإلسالمية،  العلوم  أنواع  شىت  يف  العلمية  وادلعوة  3وابلحوث  العلوم  جمال  يف  اتلعاون  بناء   )

واملجاالت األخرى يف إطار خدمة اإلسالم واملجتمع. مدة ادلراسة يف برنانج اإلعداد اللغوي سنة  
عدد واحدة، مقسمة ىلع مستويني اثنني، عدد أسابيع ادلراسة يف لك مستوى عرشون أسبواًع، و

العربية،   اللغة  الطالب مقررات يف  السااعت ادلراسية يف لك مستوًى ثالثون ساعًة يدرس فيها 
والعلوم الرشعية. ثم االتلحاق بعد ذلك باللكية ومدة ادلراسة فيها أربع سنوات. ومما يمزي هذا  

ن خالل ستة  املعهد يف تعليم اللغة العربية أنه جنح يف تعليمها ىلع طالبه ملدة ليست طويلة، فم
يف   ويستعمل  الصباح.  يف  أو  فسح  يف  أو  صالة  لك  بعد  لكمة  يرجتل  أن  الطالب  استطاع  أشهر 
تعليمها كتاب العربية بني يديك. ومن اجلدير باذلكر أن تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد يتم 

 

34 Gunawan Gunawan, Moh Ainin, and Uril Bahruddin, “The Acquisition Of Speaking Skills For Students Based 
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الطالب   مجيع  يسكن  حيث  املناسبة،  العربية  ابليئة  وجود  إىل  باإلضافة  مكثف،  يف  بشلك 
 35السكن اخلاص هلم مع إلزام احلديث باللغة العربية عليهم.

أن   املالحظ  ومن  إندونيسيا،  يف  العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف  اجلديدة  انلماذج  يه  تلك 
العربية   اللغة  تدرس  املعاهد  تلك  اتلحوالت    باالجتاهمجيع  حيث  مكثف  وبشلك  احلديث 

توفري   أن  املالحظ  ومن  العربية.  اللغة  تعليم  يف  املناهج  أحدث  استخدمت  كما  فيها،  اجلديدة 
تدريس بقية الربامج بالعربية أسهم إسهاًما كبرًيا يف حتقيق اهلدف، وهذا يعين أّن  ابليئة اللغوية و

املعهد وفّر لدلارسني ابليئة املناسبة الكتساب اللغة وإتقانها، ويه جتربة متمزّية يندر وجودها يف  
ترب نقلة  كثري من اجلهات اليت تعىَن بتعليم اللغات. ثم إن تلك انلماذج يف تعليم اللغة العربية تع

 جديدة يف تطوير تعليم اللغة العربية يف إندونيسيا، حيث يمكن االستفادة منها تلعم الفائدة. 
 

  اخلالصة

تعليم  جمال  يف  جديدة  اجتاهات  هناك  أن  إىل  ومناقشتها  ابليانات  حتليل  بعد  ابلاحثون  توصل 
إتقان   اجتاه  إىل  والرتمجة  القواعد  اجتاه  تقليل  من  امليدان  يف  لوحظ  ملا  إندونيسيا،  يف  العربية  اللغة 

بالو  واالستعانة  االتصايل،  املدخل  اختيار  لوحظ  كما  متاكمل.  بشلك  األربع  اتلعليمية  املهارات  سائل 
تكنولوجيا  تطور  إىل  ابلاحثون  توصل  كما  للمتعلمني.  بالعربية  انلاطقني  أساتذة  وتوفري  املختلفة، 

العربية.   اللغة  تلعليم  االجتمايع  اتلواصل  وسائل  من  االستفادة  من  فيه  بما  بعض  اتلعليم  هناك 
واستخد اتلعليم،  تكثيف  من  العربية  اللغة  تعليم  يف  اجلديدة  وتوفري اتلحوالت  املناهج،  أحدث  ام 

املهتمة  اتلعليمية  املؤسسات  بها  قامت  اليت  ويه  مهمتها،  أداء  يف  ناجحة  تعترب  واليت  العربية  ابليئة 
بتعليم اللغة العربية يف إندونيسيا، ويه اليت تتمثل يف نماذج اتلعليم اليت تم تطبيقها يف معهد العلوم  

اإلماراتية واملعاهد  جاكرتا،  يف  مالك اإلسالمية  موالنا  وجامعة  سواكبويم،  يف  العايل  الراية  ومعهد   ،
 إبراهيم يف ماالنق، وجامعة دار السالم يف كونتور.  

االجتاهات تلك  تطبيق  ونماذج  احلديثة  االجتاهات  وصف  ىلع  ابلحث  هذا  نتائج  يف   اقترصت 
يف املوضوع املشابه   تعليم اللغة العربية للمستوى اجلاميع، فيمكن للباحثني الالحقني القيام بابلحث 

أن  ىلع  ابلحث  هذا  نتائج  ودلت  االجتاهات.  تلك  يف  تطبق  اليت  الطرائق  أو  املناهج  ىلع  الرتكزي  ه  مع 
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بإماكن تطبيق االجتاهات اجلديدة دلى املؤسسات اتلعليمية األخرى، حيث تطبيق املدخل االتصايل، 
 والربنامج املكثف تلعليم اللغة العربية. 
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