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  اتجاهات جديدة

  اللغة العربية في إندونيسيا في مجال تعليم  

  نصر الدين إدريس جوهر
   سورابايا–جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية 

Abstract: The teaching of Arabic as a religious language in 
Indonesia should be differentiated from it being taught as a 
foreign language. From the advent of Islam until the 
beginning of 1990s, Arabic was always perceived in this 
country as a religious language. This mode of thinking 
implied that Arabic should be taught simply as a tool to 
understand religious text; a method that resulted in a great 
number of students being incapable of using Arabic as a 
language of communication. Toward the end of 1990s 
however, a new orientation in looking at the nature of 
Arabic began to take shape. According to this new 
orientation, Arabic is perceived not only as a religious 
language but also – and this is more important – as a 
foreign language. This view brings a new vision, and with it 
a new model, of the way that Arabic should be taught in 
this country. This paper discusses this new model and 
some of its aspects that we consider a breakthrough in 
reforming the method and approach of language-teaching. 
It argues that the new model constitutes a valuable 
contribution to the way that Arabic as a foreign language is 
taught in Indonesia.  
Keywords: Arabic, Learning Orientation, Religious Langu-
age, Foreign Language.      

  تمهيد

 نبيال امكانالكريم ية ينطق بها القرآن فضل كونها لغة دينتحتل اللغة العربية 
تضمن وجودها  حياة ة فعاشت فضل هذه المكانة النبيل.في المجتمع اإلندونيسي
  .  دخولها في هذا البالد المتزامن مع دخول اإلسالممنذ األيام األولى من



 

 421 

 عليم اللغة العربية يف إندونيسيااجتاهات جديدة يف جمال ت

421 JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 
Volume 01, Number 02, December 2007 

 لم تعط شيئا يذكر لغة دينيةكالنبيلة   المضمونة ومكانتهاتهاإال أن حيا
ن قال إن كونها لغة دينية قد ذهب ال يذهب بعيدا مف. غة أجنبيةلمسيرتها كل

هذه اللغة بوصفها لغة أجنبية ال دلي به الواقع أن تعليم يلغة أجنبية، لما بكونها 
 ومادةتعليمها من منهج لسعى ما وضع يفال . تعليمها كلغة دينيةيربو على 

حتة، وهي فهم القرآن ووسيلة إال إلكسابها ألجل األهداف الدينية البوطريقة 
فأصبحت هذه اللغة  . وغيرهما من النصوص الدينيةالكريم واألحاديث الشريفة

 ومعزولة  على المهمات الدينية والبيئات التربوية اإلسالميةةنحصرم ذلك ةجينت
        .  مجاالت االتصال االجتماعيعن 

ي السنوات  فأن استند تعليمهاوظلت اللغة العربية على هذه المسيرة إلى 
 هذه أدى إليهولعل أهم ما . اتجاهات جديدةاإلطالق عليه  إلى ما يمكن األخيرة

كما كان في كلغة دينية  من تعليمها االتجاهات تغير اتجاه تعليم اللغة العربية
وهذا التغير يمكن وصفه شبه ثوري إذ . إلى تعليمها كلغة أجنبيةاالتجاه القديم 

بية  كلغة أجنبية في األساس وأما تعليمها كلغة دينية يجعل تعليم اللغة العرإنه 
  .  هذا األساس أو فرع منهليس إال جزءا من

تعليم اللغة العربية في ضوء تسليط الضوء على يحاول هذا المقال 
هذين  في ضوء كل من مالمح تعليمهاالجديد مبينا في ذلك و القديم يناالتجاه

سواء كان رفع مستوى تعليم اللغة العربية األخير لاالتجاهين فضال عما يأتي به 
   .من ناحية منهج التعليم أو سياسة التعليم

  لمحة تاريخية: اللغة العربية في المجتمع اإلندونيسي

أن دخول اللغة العربية وانتشارها في إندونيسيا  فيه اثنان يختلفإنه مما ال 
يتماشى مع يتزامن وكان  - شأن دخولها وانتشارها في دول أجنبية أخرى–

بينهما من عالقة وطيدة كما يقوم  ذلك لما .ددخول اإلسالم وانتشاره في هذا البال
ينطق التي فاللغة العربية هي . بينهمافصل اليحرم  لو كانا وجهان لعملة واحدة

ة، مما القرآن الكريم واألحاديث الشريف: بها المصدر األساسي للدين اإلسالمي
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 بهذا الدين الحنيف إال وهم يتعاملون مع لغته يسيوناإلندونيتدين ال  أنهيعني 
  . العربية

في القرن األول سواحل إندونيسيا في أول ما وصلت ووصلت اللغة العربية 
، وذلك على أساس ما اتفق عليه أغلبية الهجري أو القرن السابع الميالدي

 أيدي في هذا القرن على دخل أول ما دخل في إندونيسيا اإلسالم أن نالمؤرخي
   ١.مباشرة من مكة المكرمةالعرب الذين جاءوا 

كما شهد اإلسالم من انتشار واسع وما وجد من قبول حسن فانتشرت اللغة 
. ونيسيالعربية بدورها انتشارا واسعا ووجدت قبوال حسنا من قبل المجتمع اإلند

يعود إليها انتشار اللغة أساسية  عوامل خمسةوفي ضوء هذا التآزر هناك 
  ٢: في إندونيسيا، وهيالعربية

                                                 
الحاج عبد الملك كريم أمر . د.أالتي عرفها " نظرية مكة"هذا التاريخ إلى ما يعرف بـ يستند 1

في القرن  والتي تزعم أن اإلسالم دخل أول ما دخل في إندونيسيا "بويا حامكا"اهللا المشهور بـ 
دي على أيدي العرب الذين جاءوا من مكة المكرمة األول الهجري أو القرن السابع الميال

التي تزعم أن اإلسالم دخل أول ما دخل " نظرية الهند"وجاءت هذه النظرية ردا على . مباشرة
في القرن السابع الهجري أو القرن الثالث عشر الميالدي عن طريق الهند على في إندونيسيا 

في هذا الرد أن اإلسالم في القرن الثالث " ية مكةنظر"ومما استدلت عليه . أيدي التجار المسلمين
عشر الميالدي هو اإلسالم الذي قد انتشر ولم يعد على مرحلة البدء والطلوع بل وقد أصبح قوة 

 اعتناق األمراء والحكام من اإلمارات الساحلية  في سومطرة الشماليةسياسية ومما يؤكد ذلك 
عدة مؤتمرات " نظرية مكة "قد أثبتت صحةو. د بعيدمما يعني أنه قد وصل تلك المناطق منذ أم

المنعقد عام " تاريخ دخول اإلسالم في إندونيسيا"عن دخول اإلسالم في إندونيسيا منها مؤتمر 
" تاريخ رياو"ومؤتمر ,م ١٩٦٩المنعقد عام " تاريخ اإلسالم في مينان كابو"م، ومؤتمر ١٩٦٣

: انظر. م١٩٧٦المنعقد عام" سالم في كاليمانتانتاريخ دخول اإل"م، ومؤتمر ١٩٧٥المنعقد عام 
 . ٩٤-٧٣، ص )١٩٩٨ميزان، : باندونج(، Menemukan Sejarahأحمد منصور سريا نجارا،  

، رسالة تعليم اللغة العربية في مؤسسة دار الدعوة واإلرشاد في إندونيسيا  محمد أمين بن أبا،2
 . ٣٠-٢٨م، ص ١٩٩٢الماجستير،  معهد الخرطوم الدولي للغة العربية، 
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تشجيع اإلسالم المسلمين على طلب العلم، ومعظم العلوم اإلسالمية مكتوبة           .١
  .باللغة العربية

وصول التجار العرب إلى بالد إندونيسيا منذ ظهور اإلسالم ومـصاهرتهم            .٢
 .ألهلها

تأسيس الحلقات الدينية في المساجد والمدارس اإلسالمية، وعلى مر األيـام            .٣
ؤسسة كبيرة تضم المدارس المنتـشرة فـي   تحول بعض هذه الحلقات إلى م    

 .أنحاء إندونيسيا

كثرة الكتب العربية بمختلف أنواعها خاصة الكتب الدينية، وفي قراءة هـذه             .٤
الكتب التراثية يحتاج القارئ إلى كفاية لغوية عالية من القواعـد الـصرفية             

 .عربيةوهذا يدفع المسلمين اإلندونيسيين إلى التعمق في اللغة ال. والنحوية

مد حكومات الدول العربية يد المساعدة ألبناء المـسلمين فـي إندونيـسيا              .٥
 .لمواصلة دراستهم في تلك الدول

  دينية، ثمة عوامل -بوجه عام-إلى جانب هذه العوامل التي يمكن وصفها 
  ٣:قل أهمية في انتشار اللغة العربية في إندونيسيا، وهييال تؤدي دورا أخرى 

اإلندونيـسي  إن انتشار اللغة العربية وقبولها لدى المجتمع        . العامل اللغوي  .١
كس ال ينعكس عند شيوع استخدامها في الحياة الدينية فحسب وإنمـا يـنع            

كذلك على الحياة اللغوية إذ إن هذه اللغة تؤثر علـى اللغـة اإلندونيـسية               
فتطورت عدة جوانب في خزانة اللغة اإلندونيسية نتيجـة         . وتغني خزانتها 

تأثرها باللغة العربية ولعل أهم وجوه هذا التأثر دخـول أصـوات اللغـة              
 )f(لفـاء   فاألصـوات ا  . العربية واقتراض كلماتها إلى اللغة اإلندونيـسية      

، على سبيل المثـال ال الحـصر، ليـست مـن            )z(، والزاي   )sy(والشين  
األصوات اإلندونيسية األصلية وإنما هي أصوات عربية دخلت إلى اللغـة           

                                                 
، رسالة تعليم اللغة العربية على المستوى الجامعي في إندونيسياريس جوهر،  نصر الدين إد3

 .٢٠-١٨م، ص ٢٠٠٦الدكتوراه، جامعة النيلين، الخرطوم، 
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 )Syarat( شرط   )Faham(فهم  : اإلندونيسية من خالل اقتراض الكلمات مثل     
 ,Tafsir, Syukurوكذلك على مستوى المفردات فالكلمات . )Ziarah(زيارة 

Zakat ،ليست من الكلمـات اإلندونيـسية   ، على سبيل المثال ال الحصر 
تفـسير، وشـكر،    :  من الكلمات العربية وهي    مقترضةاألصلية وإنما هي    

ومما ينتج من هذا التأثير اللغوي وجود التشابه بين اللغة العربيـة            . وزكاة
 على تعلم اللغـة     واللغة اإلندونيسية، األمر الذي بدوره يساعد اإلندونيسيين      

  .، وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار هذه اللغةإلى حد كبيرالعربية بسهولة 

الـدعاة الـذين جـاءوا       التـاريخ أن     ت ملفات قد أثبت .  العامل االجتماعي  .٢
 مما يعني أن المعامالت التجارية بينهم وبين أهل         تجاركان منهم   اإلسالم  ب

ـ       ة العربيـة فـضال عـن اللغـة         المناطق في إندونيسيا كانت بوسيلة اللغ
كما يعني أن هذه المعامالت التجارية نقلت اللغة العربية إلـى      . اإلندونيسية

. وتصبح لغة التعامل التجاري بين الطـرفين      السواحلية  لسان أهل المناطق    
فتعلم اإلندونيسيون اللغة العربية ليس فقط لألهداف الدينية وإنمـا أيـضا            

 أهمية إذ إن التجارة كانت يومها من أبـرز          لألخرى التجارية التي ال تقل    
 . الحركات االجتماعية

إن اللغة العربية ال يكتسبها اإلندونيسيون نتيجة تعـاملهم         . العامل التربوي  .٣
التجاري مع التجار العرب  فقط  كما ال يكتسبونها مـن خـالل حفظهـم                

إنمـا  اآليات القرآنية واألحاديث النبوية واألدعية في الـصالة فحـسب و          
لقد .  والتعلميكتسبونها أيضا بأسلوب منظم ومنهجي من خالل عملية التعليم       

اهتمت المعاهد اإلسالمية منذ قديم الزمان بتعليم اللغـة العربيـة ألبنـاء             
المسلمين بهدف تزويدهم بالقدرة اللغوية حتى يتمكنوا من استيعاب القرآن          

.  والعلوم اإلسـالمية   الكريم واألحاديث الشريفة وغيرها من مصادر القيم      
كما اهتمت المعاهد بإلحاق أبناءها بالمعاهد والمدارس في الشرق األوسط          
ليكتسبوا اللغة العربية في بيئتها الطبيعية ويتعاملوا مع الناطقين األصـليين          
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 أكملوا دراستهم وعادوا إلى إندونيسيا ساهم هؤالء في نـشر           وبعد أن . بها
 طريق تأليف الكتب أو تأسيس المـدارس        اللغة العربية سواء كان ذلك عن     

 . والمعاهد

هو الذي يؤدي دورا  -وهو العامل التربوي–ولعل هذا العامل األخير 
 فقد. بين أجيال هذا البالدوانتشارها في إندونيسيا رئيسيا لحياة اللغة العربية 

 على النهج  منذ أن كانتطورا ملحوظاهذه اللغة بشتى جوانبها  تعليم تطور
في في حلقات المساجد والمعاهد إلى أن يكون اآلن على النهج الحديث  دييلقتال

      .المدارس والجامعات

 مواكبة  األخيرة قد تطور بعيداالسنواتاللغة العربية في مجال تعليم إن بل 
ال ل اعلى سبيل المث-فأصبح لمتطلبات تعليم اللغات األجنبية المعاصر، 

في  المدارس والمعاهد المحلية وإنما أيضا  فيه يتخذ مكانعديلم  -الحصر
 بل وقد وجد مكانه .المؤسسات الدولية التي بدأت تنتشر في كل أنحاء إندونيسيا

وكذلك من حيث التكنولوجية . في الوسائل اإلعالمية وشبكات اإلنترنت الدولية
سلة تقيد بالوسائل التعليمية التقليدية مثل الكتب والسليعد يلم فإنه التعليمية 
مثل المعامل يستعين بالوسائل الحديثة بل بدأ والسبورة والطباشير، التعليمية 
فإنما وهذا إن دل على شيء . واألقمار الصناعية والكمبيوتر وغيرهااللغوية 
 تعليمها المستجدة كلغة متطلباتمجال تعليم اللغة العربية بدأ يواكب   أنيدل على
  .أجنبية

  لمنهج القديمتعليم اللغة العربية على ا

في إندونيسيا منذ وقت  دخلت -كما سبقت اإلشارة إليه–إن اللغة العربية 
ووجدت قبوال حسنا من قبل المجتمع اإلندونيسي  دمبكر من تاريخ هذا البال

هذه البداية إال أن . لغة دين اإلسالمفضل كونها بسجلت انتشارا ملحوظا و
 ربية بوصفها لغة الدين فقط ولم تحظاللغة العحظتها المشرقة والمسيرة الواعدة 

فإن مسيرة هذه اللغة كلغة أجنبية لم تحظ ما .  بوصفها لغة أجنبيةكل ذلك هي 
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كان ما يستند . المطورةوالتعلم سياسة النشر الجيدة ومناهج التعليم تستحقه من 
حيث وأحادي الجانب  تقليديا ه يمكن وصفوطريقةإليه تعليم هذه اللغة من منهج 

، مما دون مراعاة كونها لغة أجنبيةغة دينية على كونها ل إلى حد كبير يركزأنه 
   .  دينيااتجاهان تعليمها يتبنى إ ليبرر القو
 بناء المنهج المتبع لتعليم اللغة العربية  الديني يتمثل فيه هذا االتجاهأهم ماو
دية من  الجوانب القواعكز تركيزا بالغا علىالمر يتبنى منهجا نحوياكان الذي 

ويفترض هذا المنهج أن . اللغة العربية دون فقير اهتمام بجوانبها المهارتية
 في عملية -وحيداإن لم يكن –إكساب المواد النحوية واإللمام بها شرط أساسي 

في دة اللغة العربية اقياس مدى درجة إجلوالمعيار الرئيسي . إجادة اللغة العربية
خاصة النصوص العربية نصوص اءة القرهو القدرة على ضوء هذا المنهج 

هدف الرئيسي من لذا فإن ال. إلى اللغة اإلندونيسية وترجمتها الدينية واألدبية
، وهو تعليم اللغة  هو الهدف الدينيهذا المنهجعلى ا تعليم اللغة العربية وتعلمه

العربية وتعلمها من أجل التمكن من فهم القرآن الكريم، واألحاديث الشريفة، 
  .الدينية اإلسالميةمصادر الهما من وغير

 وتحقيقا لهذا الهدف الديني اتبع المعنيون بتعليم اللغة العربية في إندونيسيا
الذي و في جنوب شرق آسياالذي كان شائعا  المدخل النحوي، ذلك المدخل

يهدف إلى تعليم اللغة من أجل االتصال بالتراث اإلسالمي من خالل تزويد 
 ءة القرآن الكريماما يلزمه لقرصرف والمفردات وغيرها مالنحو والالطالب ب

     ٤.وقراءة كتب اللغة واألدب
 وفي ضوء هذا االتجاه الديني والمدخل النحوي كان تعليم اللغة العربية على

يد الطالب بقواعد اللغة و عملية تزعلىإلى حد كبير  يتركز هجميع مستويات
 استيعاب النصوص العربية نوا منكلكي يتم الترجمة وتدريبهم علىالعربية 

                                                 
: الرباط(، مناهجه وأساليبه: تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها رشدي أحمد طعيمة، 4

 .١٠٠، ص )١٩٨٩إسيسكو، 
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وذلك يتم من خالل توظيف ما يعرف بطريقة . اإلندونيسيةوترجمتها إلى اللغة 
ق ئقدم ما يعرف من طرا العلماء من أاو والترجمة، تلك الطريقة التي رآهالنح

قد أشارت العديد من الدراسات إلى فشلها وعدم والتي تعليم اللغات األجنبية 
ال تزال سائدة االستخدام حتى اآلن في مناطق مختلفة من فعاليتها رغم أنها 

تتخذ أنها في المقام األول إلى  يعود هذه الطريقةتوظيف  وكان شيوع ٥.العالم
النحو والترجمة وسيلة لتعلم اللغة وتحللها تحليال مفصال وتطبيقها في ترجمة 

ة في المدارس والمعاهد مع تعليم اللغة العربي تماما يتناغموهذا . الجمل
على يهدف إلى تزويد الطالب بالقواعد وتدريبهم والجامعات في إندونيسيا التي 

. اللغات المحليةغيرها من أو ترجمة النصوص العربية إلى اللغة اإلندونيسية 
تسمح استخدام اللغة الوسيطة في عملية التعليم  إن هذه الطريقة إضافة إلى ذلك

يتمتع  كان معظمهم لم ن ا الذيإندونيسي اللغة العربية في مما يخفف عبء معلمي
  .الكالممهارة ا يكفي من بم

في تعليم اللغة ومما يترتب أيضا على اتباع االتجاه الديني والمدخل النحوي 
الموضوعات على جميع المستويات على انحصار المواد التعليمية العربية 

 ولعل خير .الكتب الدينية واللغويةمن  التي تستمد النحوية والنصوص المقروءة
في الجامعات اإلسالمية اإلندونيسية مثال لذلك منهج وطني لتعليم اللغة العربية 

ينحصر محتواه على المباحث النحوية حول الكلمة والحروف واألفعال حيث 
 ليس على الكتب التعليمية وإنما على الكتب ه تقديمتمدعيو ،واألسماء والصفات

النحو والصرف ، مثل  ألجل األهداف التعليميةالم يكن إعدادهي اللغوية الت
القواعد األساسية للغة ، لدروس العربية لمصطفى الغاليينياجامع و ،ألحمد شلبي

                                                 
وقائع تعليم اللغة   محمود إسماعيل صيني، دراسة في طرائق تعليم اللغات األجنبية، في 5

 .١٣٦-١٣٤، ص )م١٩٨٥مكتبة التربية لدول الخليج، (، ٢ جبية لغير الناطقين بها،العر
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وكذلك  ٦ .النحو الواضح لحفني بك ناصف وزمالئه، العربية ألحمد الهاشمي
فالمواد التعليمية المنهج المتبع لتعليم اللغة العربية على المستويين دون الجامعة، 

ت تنحصر على النصوص المقروءة وما تتضمنه من موضوعات المقدمة كان
يين  اللغة العربية على المستو تعليمتر ما يمثل ذلك سلساليولعل خ. النحو

 ا ألفهالتيللمستوى الثانوي سلسلة تعليم اللغة العربية المتوسط والثانوي مثل 
 هذه ٧.م١٩٩٤على أساس منهج  والتي كان إعدادها وزمالئهالدكتور هدايات 
مهارة تركز تركيزا بالغا على تزويد الطالب بالقواعد النحوية والسلسلة التعليمية 

غلب من جزءا أالتي تشل وذلك من خالل تقديم النصوص المقروءة  الترجمة
       .الكتب

لن يحقق نتيجة مرضية من خالل مثل هذا المحتوى وتعليم اللغة العربية 
مؤرخ مصري وخبير تعليم اللغة –أحمد شلبي ما اكتشفه  أثبتوقد . بدون شك
 ة العربية في إندونيسيابعد إجرائه مسحا ميدانيا في مراكز تعليم اللغ -العربية

حيث وصف ما وجده في تلك المراكز ظاهرة مؤلمة إذ إن تعليم في الثمانينيات 
ال يستمد من الكتب التعليمية وإنما من الكتب اللغوية وينتج عن اللغة العربية 

مع أنهم قد ذلك تدني قدرة الطالب على إجادة اللغة العربية بصورة مرضية 
   ٨.إلجادة اللغات األجنبية األخرى مثل اإلنجليزيةأمضوا زمناً يكفي لهم 

                                                 
6  Topik Inti Kurikulum  Nasional, Perguruan Tinggi Agama Islam: Fakultas Adab, 

Syariah, Tarbiyah, Dakwah, Ushuluddin. ،ص ١٩٩٨، وزارة الشؤون الدينية اإلندونيسية ،
٢٣-٢٠. 

 هذه السلسة هي سلسلة معتمدة ورسمية لتعليم اللغة العربية في المدارس الثانوية وكان 7
 أبريل ١٠تاريخ   E/36/1996استخدامها على أساس تزكية الوزارة الشؤون الدينية رقم 

 . م١٩٩٦
، )م١٩٨٠مكتبة النهضة المصرية، : القاهرة(، تعليم اللغة العربية لغير العرب  أحمد شلبي، 8

 .١٨ص 
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ابتعاد  المحتوى التعليمي ااالعتماد على مثل هذعن أيضا ومما ينتج 
ألن من طبيعة هذه  .المعلمين عن استخدام الوسائل والتكنولوجيات التعليمية

إنما تعتمد و كثيرة تقديمها وسائل أو تقنيات تعليميةفي شترط  تال أنها المواد 
 ولوحظ أنه في الوقت الذي يترقى .مطلقا على عملية التلقين والترجمة المباشرة

فيه تعليم اللغات األجنبية األخرى مثل اإلنجليزية بكل أنواع الوسائل التعليمية 
 والسبورة  التعليميةعليم اللغة العربية بالوسائل التقليدية مثل الكتبالحديثة يتقيد ت

على مدى تحصيل الطالب اللغوي إذ ا يسلب وهذا بدون شك مما يؤثر .والطباشير
ما تتطلبه عملية تعليم اللغات األجنبية لما فيها من عوامل ن أهم مإن الوسائل 

     .ونجاحها عملية التعليم  فعاليةتزيدنفسية وتربوية التي 
 من مدخل ومواد تعليمية وطرائق التدريس يستند إليههذا االتجاه الديني وما 

تعليم اللغة إن . في قيود الدين ولم يعط حقها كلغة أجنبيةقد حصر اللغة العربية 
االتجاه ليس عيبا بكل التأكيد بل إنه يتماشى مع هذا العربية وتعلمها في ضوء 
كما التي ينطق بها القرآن الكريم واألحاديث الشريفة، كون هذه اللغة لغة دينية 

  إال أن التركيز٩.يتماشى مع دافعية اإلندونيسيين الرئيسية لتعليم اللغة العربية
البالغ على هذا الجانب الديني يجعل عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها عملية 
أحادية الجانب التي ال تتماشى مع متطلبات مستجدة لتعليم هذه اللغة وتعلمها 

كونها لغة تستهين بمعاملة بوصفها لغة أجنبية، وذلك ألنها تعامل اللغة العربية 
  . مجاالت الحياة األخرى

ا على تنوع يغة العربية في ضوء مثل هذا االتجاه يؤثر سلب وتعليم الل
الخبرات اللغوية المراد تزويدها للطالب ألنه يهتم بتزويدهم بالقواعد والترجمة 

.  مهارة االستماع والكالم والكتابةوهيعلى حساب المهارات اللغوية األخرى 
، ألن األجنبيةلغة ال يتناغم مع االتجاهات الحديثة لتعليم ال  بكل التأكيدوهذا

                                                 
 رسالة الدكتوراه، مناهج تعليم اللغة العربية في المدارس االبتدائية بإندونيسيا،  شهداء صالح، 9

 .٣٠م، ص ٢٠٠٦جامعة النيلين، الخرطوم، 
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ـًا على حد ذاتها وإنما هي وسيلة للوصول إلى المهارات  القواعد ليست هدف
لدي متعلمي مستوى المهارات االتصالية االنتقاد تدني هذا  وأهم ما يبرر .اللغوية

هم يكتفون في إجادتهم اللغة العربية . اإلندونيسيين بوجه عاماللغة العربية 
والقدرة على الترجمة أو بعبارة أخرى أنهم يهتمون وية القواعد النحبباإللمام 

ا على يسلبوهذا يؤثر .  اإلنتاجيباآلخربالجانب االستيعابي من اللغة ويستهينون 
 والدروس الدينية في بيئات  لغة الكتبهياجتماعية اللغة العربية حيث تبقى 

    . في مجاالت االتصال في المجتمع اإلندونيسي ال تجد مكانها محددة،

  اتجاهات جديدة في تعليم اللغة العربية

منذ النصف الثاني من التسعينيات شهد مجال تعليم اللغة العربية في 
بعد أن سار قبل ذلك على نهج يمكن وصفه قديما  ملحوظا تطوراإندونيسيا 
التعليمي المنهج ويتمثل هذا التطور ليس فقط في .  في قيود االتجاه الدينيوتقليديا
 بدايةنقطة الويعد هذا التطور  .في اإلدارة التعليمية والموارد البشريةيضا وإنما أ

 وهي تلك االجديدة في مجال تعليم اللغة العربية في إندونيسيلالتجاهات 
رته سياسة تعليم اللغة العربية وإداالتي وضعت حدا لكثير من االتجاهات 
. بية للناطقين بغيرها تتناغم مع اتجاهات تعليم اللغة العرالتي لمومناهجه 

تلخص أهمها في النقاط توتنعكس هذه االتجاهات الجديدة في عدة جوانب تعليمية 
       : التالية

  تطوير المنهج

 ينحصر بأنه الات الجديدة  منهج تعليم اللغة العربية في ضوء االتجاهيتسم
 وإنما - ما كان في المنهج القديمك- فقط األهداف الدينيةعلى من حيث األهداف 

 وهي السعي إلى تمكين الطالب من جميع  أيضا األهداف االتصاليةيشملل يطور
ذلك على  .المهارات اللغوية من استماع وكالم وقراءة وكتابة على حد سواء

االتصال لغة   أيضاهي اللغة الدينية وإنما دأساس أن اللغة العربية ليست مجر
على منهج ال: طوير في األهدافولعل مما يتمثل فيه هذا الت .مجاالتهشتى ب
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االبتدائي والمتوسط والثانوي على المستوى تعليم اللغة العربية أساس الكفاءات ل
ومنهج لتعليم اللغة العربية م، ٢٠٠٤الوزارة لشؤون الدينية عام  الذي وضعته

 ومنهج ١٠م،٢٠٠٥في جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا عام 
    ١١.م٢٠٠٥ عام تعليم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج

في أخرى منها ما يتمثل  تتطويراقد استتبع التطوير في األهداف  هذاو
المحتوى حيث تطور المواد التعليمية لتشتمل ليس على المواد النحوية 

األصوات (جميع عناصر اللغة العربية روءة فقط وإنما تغطى قوالنصوص الم
. )الكتابةاالستماع والكالم والقراءة و( ومهاراتها األربع )والمفردات والتراكيب

لكتب الدينية المستمدة من امن خالل النصوص المقروءة عد تقديم المواد يولم 
 التي يتم تنظيمها سموعةمالنصوص ال وإنما أيضا من خالل ،فقطواألدبية 
  .في السلسالت التعليميةوتقديمها 
تطويرا في طرق بدوره قد استتبع هذا التطوير في المواد التعليمية و

لم تعد تتقيد  وياتت عملية تعليم اللغة العربية على جميع المسالتدريس حيث أن
مازالت يوظفها التقليدية ورغم أن هذه الطريقة . بطريقة النحو والترجمة

 مع طرائق أخرى حديثة في ضوء ما يعرف يتآزرالمعلمون إال أن توظيفها 
ة خاصة  قد شاع استخدام هذه الطريقة في السنوات األخير.بالطريقة االنتقائية

في برامج تعليم اللغة العربية على المستوى الجامعي في إندونيسيا نتيجة تغير 
التي توظف برامج تعليم اللغة العربية ومن . اتجاه التعليم وتحسن تأهيل المعلمين

برنامج مكثف لتعليم اللغة العربية في جامعة سونن أمبيل الهذه الطريقة 

                                                 
، ٣،و١،٢، جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا، ج طلبةسلسلة العربية لل انظر 10

 .  م، ص أ٢٠٠٥
، ٢٠٠٥، الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، دليل البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية انظر 11
 .٢٠: ص
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والبرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية في  ١٢اإلسالمية الحكومية سورابايا،
وفي ضوء هذه الطريقة يدير المعلمون  ١٣.الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج

حصص تعليم اللغة العربية ليس عن طريق الشرح والترجمة وإنما على المبادئ 
  :التالية

حجرة الدراسة تنويع طرائق التدريس وأساليبه حسب المواقف القائمة في  -
  .     أثناء الحصة

  .حاالت تدعو لها الحاجةتجنب الترجمة واستخدام اللغة األم إال في  -
 .سواءال على واإلنتاجيةاالهتمام بجوانب اللغة العربية االستقبالية  -

 .إعطاء الطالب ما يكفي من الفرصة لممارسة اللغة العربية -

الوسائل وهذا التطوير في طرق التدريس وأساليبها قد واكبه التطوير في 
ة لم تعد تستعين بالوسائل  حيث أصبحت عملية تعليم اللغة العربيالتعليمية

التقليدية مثل الكتب المقررة والكتب المصاحبة والسبورة فقط وإنما أيضا 
، سواء كانت سمعية وبصرية أم سمعية بصريةبالوسائل التكنولوجية الحديثة 

بل وقد وجد تعليم . يوتربمثل المعمل اللغوي واألقمار الصناعية والفيديو والكم
الوسائل  ي الوسائل اإلعالمية البصرية مثل المجلة وفاللغة العربية مكانه 

 الصادرة في  مجلة آلوا إندونيسياوكانت. السمعية البصرية مثل شبكة اإلنترنت
تعليم اللغة على  أول وسيلة إعالمية التي أنفقت صفحاتها سمارانجمدينة 

ضا فردت  التي أيماالنجمدينة  الصادرة في "نادي"العربية، ثم تأتي بعدها المجلة 
في هاتين ورغم دروس اللغة العربية . بين صفحتها مكانا لدروس اللغة العربية

إال أنها تعد تطورا ملحوظا الذي لم ربو على إنماء ذخيرة المفردات تالمجلتين ال 

                                                 
، جامعة سونان أمبيل أساليب تدريس كتاب العربية للطلبةمد ناصر عبد الرحمن،  مح12

 .١:اإلسالمية الحكومية، ص
 سابق، ، الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج، مرجعدليل البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية 13

 .٢٢-٢١ص 
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كونهما مجلتين عربيتين أن على األقل وهذا تفيد هذه اللغة كثيرا . يليسبق له مث
ن  مما يكو في قراءة النصوص العربية المعاصرةما يمكن االستفادة منهوفر ت
كما وجد تعليم  .ينمي في المجتمع اإلندونيسي حب االطالع على الكتابة العربيةو

اللغة العربية مكانه على شبكات اإلنترنت حيث أدار بعض المتخصصين مواقع 
عليم اللغة العربية وت ١٤.خاصة لتعليم اللغة العربية للناطقين باللغة اإلندونيسية

 على اتجاهات المجتمع نحو اللغة العربية حيث إيجابانترنت يؤثر على مواقع اإل
مجموعة معينة من  تخص منغلقة ةأنه يؤكد الجميع أن اللغة العربية ليست لغ

 ولكنها لغة دولية تستخدم في كل مجالت الحيات محددةالناس في بيئات دينية 
. وتؤدي دورا ال يقل أهمية من اللغات األجنبية األخرى في هذا العصر الحديث

متعلمي اللغة العربية أنهم ليسوا معزولين لكما يؤكد تأكيدا نفسيا وبصورة خاصة 
        . عن الحياة المعاصرة عندما يتعلمون اللغة العربية

من هذا التطوير المنهجي حيث تغير نظام التقويم تثنى مجال التقويم وال يس
اللغوي من التقويم التقليدي المهتم بقياس المعرفة اللغوية إلى اآلخر الحديث 

بل وقد تطورت .  على حد سواءالمهتم بكل من المعرفة اللغوية والمهارة اللغوية
 من االختبارات - اللغويوهي أهم أدوات التقويم–أنواع االختبارات اللغوية 

المتعلقة بعملية التعليم في مدة مجددة أو برنامج معين التشخيصية والتحصيلية 
إلى نوع االختبار اللغوي العام المعروف باختبار كفايات اللغة العربية كلغة 

التي بادرت في  )Test Of Arabic as Foreign Language -TOAFL(أجنبية 

                                                 
وهو أول موقع إندونيسي يختص http://pba.aldakwah.org“ "ع موقع  من هذه المواق14

: يقدم هذا الموقع دروس اللغة العربية في قسمين. بتعليم اللغة العربية في العالم السيبري
المحادثة والقواعد، وتتدرج المواد في كل من القسمين من المستوى االبتدائي إلى المستوى 

 .     ذا الموقع التدريب على االستماع والكالم واإللمام بالقواعد العربيةوأهم ما يستفاد من ه. المتقدم
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امعات اإلسالمية في إندونيسيا إلى تصميمه السنوات األخيرة بعض الج
     ١٥.وإصداره

  تطوير البرامج التعليمية 

إن التطورات التي شهدها مجال تعليم اللغة العربية في إندونيسيا في ضوء 
 يغطي فحسب وإنما أيضا ي المنهجالجانباالتجاهات الجديدة ال تنحصر على 

في اإلداري التطوير هذا وقد نشأت جذور . يةتعليمالبرامج الإدارة  جانب
ظهر في الجامعات اإلسالمية اإلندونيسية عندما ات يالتسعينالنصف الثاني من 

وهي برامج . حكومية كانت أم أهلية ما يعرف ببرامج تعليم اللغة العربية المكثفة
هدف ب لى من دراستهم الجدد في السنة األو الجامعةيجب أن يمر بها طالب

وجاءت فكرة . تزويدهم بالمهارات اللغوية التي تساعدهم في دراستهم الجامعية
إدارة هذه البرامج تذليال لمشكلة تدني مستوى اللغة العربية لدى طالب المستوى 
الثانوي عند التحاقهم بالمرحلة الجامعية مما يؤدي بهم إلى مواجهة مشاكل لغوية 

  .االطالع على المراجع العربيةات ومتابعة المحاضرفي 
 اللغة العربية في في مجال تعليميعد مرحلة جديدة ظهور هذه البرامج و

منهج حديث لتعليم اللغة العربية كلغة  من  هذه البرامجتبناهتلما  إندونيسيا 
  :ةلي الذي ينعكس في النقاط التا، وهوأجنبية

 الذي شائع االستناد إليه فـي       هذه البرامج تخلت عن اتجاه النحو والترجمة       .١
 . تعليم اللغة العربية بإندونيسيا

                                                 
 من الجامعة التي بادرت إلى تصميم وإصدار هذه النوع من االختبارات جامعة سونن أمبيل 15

وأداء هذا . اإلسالمية الحكومية سورابايا وجامعة شاريف هداية اهللا اإلسالمية الحكومية جاكرتا
 اإلسالمية الحكومية سورابايا شرط من شروط االختبار كما قرر في جامعة سونن أمبيل
 . االلتحاق بكليات الدراسات العليا والتخرج منها
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تنبني عملية التعليم في هذه البرامج على أساس المهارات اللغوية األربـع             .٢
التي تتركز بـصورة    في المنهج التقليدي    بصورة متكاملة بخالف نظيرتها     
  .    بالغة على مهارة القراءة والترجمة

لغة العربية في هذه البرامج من أحدث سلسلة تعليم اللغة          تستمد مواد تعليم ال    .٣
 أو  العربية للناطقين بغيرها مثل العربية للناشـئين والعربيـة بـين يـديك            

السلسالت التعليمية المحلية التي تستمد موضوعاتها من الكتـب األساسـية           
مـة  وهذا بخالف المواد التعليمية القدي    . لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها    

 أو السلسلة التعليمية المستمد     الشائعة التي تستمد من الكتب الدينية واللغوية      
 .تعليم اللغة العربيةلموادها من الكتب األساسية 

تتبنى عملية التعليم في هذه البرامج مداخل وطرائق التدريس الحديثة ولـم             .٤
 .تعد تتقيد بطريقة النحو والترجمة التي ساد استخدامها من قبل

تستعين عملية التعليم في هذه البرامج بأنواع مختلفة من الوسائل التعليميـة             .٥
الحديثة مثل الكمبيوتر والمختبر اللغوي وجهاز التسجيل والقمر الـصناعي          

 . وغيرها من الوسائل الحديثة التي لم تشع استخدامها التعليمي من قبل

من ثالثة إلى خمـسة     تدار هذه البرامج بصورة مكثفة حيث تستنفد الدراسة          .٦
وهذا من حيث الكم أكثر بدرجات من عدد الحصص في          . أيام في األسبوع  

 )مدة ساعة ونصف الساعة   (البرامج العادية التي تستغرق حصة واحدة فقط        
 . في األسبوع

 بتوفير بيئة لغوية وذلك ببناء داخلية       )في بعض الجامعات  (تهتم هذه البرامج     .٧
غويا يمكنهم من ممارسة اللغـة العربيـة فـي          لطالب يعيشون فيها جوا ل    ل

وهذا يعد تطورا غير مسبوق إذ إن انعدام البيئـة اللغويـة            . حياتهم اليومية 
مشكلة تجابه أغلبية المؤسسات التربوية في إندونيسيا سواء أكان ذلك بسبب           

 . انعدام البيئة نفسها أم بسبب انعدام من يحركها ويشرف عليها
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حل تطور إدارة تعليم اللغة العربية في ومرحلة أخرى من مرا   
معاهد دولية لتعليم اللغة العربية وفي  الثانية األلفياتفي بداية  هي نشأة اإندونيسي

هذه المعاهد منتشرة في . مقدمتها المعاهد اإلماراتية الخاصة لتعليم اللغة العربية
وسوراكارتا، بعض أكبر المدن اإلندونيسية مثل سورابايا، وماالنج، وباندونج، 

مما يمهد طريقا إلى إدارة وتعد نشأة هذه المعاهد . وماكسار، وسولو، وجاكارتا
  : وذلك من خالل ما يليفي إندونيسيا حديثة لبرامج تعليم اللغة العربية 

ف المعلمين المؤهلين معرفيا ومهنيا في مجال تعليم اللغة العربية يتوظ .١
  . الناطقة بالعربية مثل السودانللناطقين بغيرها المبعوثين من الدول

بالمهارات اللغوية فحسب وإنما أيضا تدربهم معرفيا ليس د الطالب يتزو .٢
 .ومهنيا على تعليم اللغة العربية

ر بيئة لغوية من خالل توفير داخلية الطالب التي تمكن المعهد من يتوف .٣
ر للطالب اإلشراف المباشر على تنمية مهارات الطالب اللغوية والتي توف

 . في الوقت نفسه جوا خاصا يعيشون فيه حياتهم اليومية باللغة العربية

 تطورجانب المرحلتين السابق ذكرهما هناك مرحلة أخرى من مراحل وإلى 
ر برامج تعليم اللغة العربية ألغراض وظهتعليم اللغة العربية وهي برامج رة اإد

كريم وتعليم اللغة العربية لغرض خاصة مثل تعليم اللغة العربية لفهم القرآن ال
ظهر األول في بعض المدن اإلندونيسية مثل جاكارتا وسورابايا . أكاديمي

وماالنج ويتخذ مكانه في المساجد ومراكز النشاطات اإلسالمية ويخص الراغبين 
أما . في فهم القرآن الكريم ولكن ليس لديهم ما يكفي من الكفاءة اللغوية العربية

ظهر في الجامعات ويخص الطالب المتخصصين في العلوم الثاني فهو ي
اإلسالمية الراغبين في رفع مستواهم اللغوي لكي يتمكنوا من االطالع على 

  .المراجع العربية في مجال تخصصهم
وظهور هذه البرامج التعليمية يعد تطورا في مجال تعليم اللغة العربية وذلك 

  : منها أسبابلعدة
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توسع دائرة أهـداف تعلـم      مراعاة  ة تعليم اللغة العربية     في إدار إنها تعكس    .١
 أن األهداف الدينية لم تعد دافعا فريدا في         تعكساللغة العربية وتنوعها كما     

 .تعلم اللغة العربية لدى اإلندونيسيين

متزايدة لدى اإلندونيسيين في تعلم     متباينة و  اترغباالهتمام ب إنها تدل على     .٢
طـالب  ليسوا فقـط مـن       متعلمو اللغة العربية     اللغة العربية حيث أصبح   

المعاهد والجامعات الذين يتعلمون اللغة العربية ألغراض أكاديميـة وإنمـا       
المجتمع العام الذين يرغبون في فهم القرآن الكريم والعمال الذين          من  أيضا  

 .يريدون أن يعملوا في الدول العربية

للغة العربية ال تخص الناشـئين      الرغبة في تعلم ا   على اإلدراك أن    إنها تدل    .٣
من تالميذ المدارس وطالب الجامعات والمعاهـد فحـسب وإنمـا أيـضا             

وقد اكتشف أن برامج تعليم اللغة العربية لفهـم القـرآن           . الراشدين والكبار 
الكريم في إندونيسيا ظهرت تلبية لحاجات هذه الفئة العمرية من المـسلمين            

 تعلم اللغة    خبرة سبق لهم تلم  لكن  يم و الذين يحرصون على فهم القرآن الكر     
           ١٦.العربية

كبة إدارة تعليم اللغة العربية اتجاهات حديثة فـي تعلـيم           إنها تشير إلى موا    .٤
اللغة األجنبية إذ إن تعليم اللغة ألغراض خاصة يعد من التطورات األخيرة            

 .في مجال تعليم اللغات األجنبية

القدرة على بناء مناهج متنوعة تلبي حاجـات اإلندونيـسيين          تشير إلى إنها   .٥
 ظهور برامج تعليم اللغـة العربيـة         إذ إن  المتباينة من تعلمهم اللغة العربية    

. ألغراض خاصة يعنى بالضرورة بناء منهج جديد لتعليم اللغـة العربيـة           
ولعل خير ما يؤيد هذا التطور بناء منهج تعليم اللغة العربية لفهم القـرآن              

                                                 
تجربة مؤسسة ( أحمد فؤاد أفندي، منهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لهدف خاص 16

أولى النهى للطباعة والنشر، : جاكارتا (القرآن لغته وتفسيره،تثقيف األمة بماالنج، في 
 .٣٢٩، ص )م٢٠٠٦
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 مـن   فيـه الكريم في مؤسسة تثقيف األمة بمدينة ماالنج منهجا كامال بمـا            
    ١٧.وتقويمأهداف ومحتوى وطريقة 

  تأهيل المعلمين  

 يبشر إن مجال تعليم اللغة العربية في ضوء االتجاهات الجديدة ال
الموارد تنمية وإنما أيضا بالتطورات في بالتطورات المنهجية واإلدارية فقط 

 اللغة لميمج تأهيل معاولعل أهم ما يتمثل فيه هذا التطور ظهور بر. البشرية
  : التي يمكن تقسيمها إلى قسمين الثانية األلفياتبداية  في العربية

  برنامج عام لتأهيل معلمي اللغة العربية

تولت إدارة هذا البرنامج التأهيلي كليات الدراسات العليا في بعض 
وهو يدخل في نوع برنامج تأهيل المعلمين . الجامعات اإلسالمية في إندونيسيا

بعضهم من شاركين مال، ألن الطالب وأثناء الخدمة في آن واحدلخدمة قبل ا
من الذين لم تكن لديهم  وبعضهم ين أو أهليينالذين قد تم تعيينهم معلمين حكومي
 ويتلقى الدارسون في هذا البرنامج المواد .خبرة عملية في تعليم اللغة العربية

،  ومهاراتهاعلوم اللغةعملهم مهنيا ومعرفيا مثل التي تحتاجون إليها في تحسين 
   .وبناء المنهج وتطويره، وغيرهاوطرق التدريس، والوسائل التعليمية، 

  برنامج خاص لتأهيل معلمي اللغة العربية 

كليات الدراسات العليا في بعض تولت إدارته أيضا هذا البرنامج التأهيلي 
المعلمين وهو يدخل في نوع برنامج تأهيل . الجامعات اإلسالمية في إندونيسيا

 أو ينمن الذين قد تم تعيينهم معلمين حكوميكلهم  ألن الطالب أثناء الخدمة
وهذا البرنامج حديث العهد حيث أدير  .في المدارس المتوسطة والثانوية ينأهلي

 .شارك فيه إال دفعتان من المعلمينتم مما يعني أنه لم ٢٠٠٦للمرة األولي عام 

                                                 
 .٣٣٢-٣٢٩ انظر المرجع السابق، ص 17
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أن المعلمين كلهم ره العام المتقدم ذكره ص عن نظياويتميز هذا البرنامج الخ
  .يحصلون على المنحة الدراسية من قبل الحكومة

 تعليم تطورا ملحوظا لم يسبق له أي مثيل في مجالويعد هذان البرنامجان 
على تزايد اهتمام الحكومة لهذا المجال مما  ظهورهما يدل ألنذلك للغة العربية 

بدأت تجري إلى مجريها وتحظي ما تستحقه  عني أن سياسة تعليم اللغة العربيةي
تحسين السعي إلى كما يدل على أن . من االهتمام والعناية من قبل الحكومة

تم بالموارد البشرية بعد أن تركز ه يمستوى تعليم اللغة العربية في إندونيسيا بدأ
    .لمدة طويلة على المواد التعليمية

    الخاتمة

 بأن هذه اللغة كانت ليم اللغة العربية يدليلمجال تعإن النظرة التاريخية 
لغة دينية أكثر تنتشر وتجد قبوال حسنا من قبل المجتمع اإلندونيسي بوصفها 

تقيد مجال  )وسببه في الوقت نفسه( ما سبب وهذا يعد أهم منها لغة أجنبية
ي دلي بأن تعليم اللغة العربية فيما ك. في المنهج القديم باالتجاه الديني هاتعليم

يجعلها بل في االتصال االجتماعي مجاال لهذه اللغة  لم يعط ضوء االتجاه الديني
من المهتمين بها في  تربوية إسالمية بين مجموعة معينة اتمحصورة في بيئ

إذا كانت مكانة هذه اللغة الشريفة في عيون   فال يدعو لالستغراب.اتتلك البيئ
  .هالم تؤثر إيجابا على اجتماعيتاإلندونيسيين 

تأخره بالنسبة لتاريخ وتعليم اللغة العربية في ضوء االتجاه الجديد، رغم 
ما ولعل أهم . اللغة في إندونيسيا، يعد ثورة تعليمية لغوية بكل التأكيدهذه حياة 

كلغة أجنبية ويعطيها ما  طبيعتها دها إلىي أنه يعذلكتستفيد اللغة العربية من 
ويتلخص ما يعنيه االستناد إلى هذا االتجاه  .يستحقها من هندسة اللغة األجنبية

تزايد االهتمام بجانب الموارد أولهما، : الجديد في تعليم اللغة العربية في جانبين
 االهتمام بالجانب فضال عن في رفع مستوى تعليم هذه اللغة )المعلمين(البشرية 

لناطقين المنهجي، وهذا يتماشى إلى حد كبير مع اتجاه تعليم اللغة العربية ل
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تزايد اهتمام الحكومة بتعليم اللغة العربية مما يعني تحسن وثانيهما، . بغيرها
      . سياسة تعليم هذه اللغة على المستوى الوطني

  

  المراجع

تعليم اللغة العربية في مؤسسة دار الدعوة واإلرشاد في  .أبا، محمد أمين بن
 .ي للغة العربية  معهد الخرطوم الدول. رسالة الماجستير.إندونيسيا
 .م١٩٩٢

منهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لهدف خاص . أفندي، أحمد فؤاد
 .القرآن لغته وتفسيره في .تجربة مؤسسة تثقيف األمة بماالنج

 .م٢٠٠٦أولى النهى للطباعة والنشر، : جاكارتا

في تعليم اللغة العربية على المستوى الجامعي . جوهر، نصر الدين إدريس
 .م٢٠٠٦ جامعة النيلين، الخرطوم، . رسالة الدكتوراه.إندونيسيا

 . الجامعة اإلسالمية الحكومية ماالنج.دليل البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية
  .م٢٠٠٥

 .م١٩٩٨ميزان، :  باندونج.Menemukan Sejarah.  سريانجارا، أحمد منصور

 .مكتبة النهضة المصرية:  القاهرة.تعليم اللغة العربية لغير العرب.  أحمد شلبي،
  .م١٩٨٠

 .مناهج تعليم اللغة العربية في المدارس االبتدائية بإندونيسيا. صالح، شهداء
  .م٢٠٠٦ . جامعة النيلين، الخرطوم.رسالة الدكتوراه

وقائع  في .دراسة في طرائق تعليم اللغات األجنبية. صيني، محمود إسماعيل
 . مكتبة التربية لدول الخليج.٢ ج.اطقين بهاتعليم اللغة العربية لغير الن

 .م١٩٨٥
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 عليم اللغة العربية يف إندونيسيااجتاهات جديدة يف جمال ت
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 .مناهجه وأساليبه: تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. طعيمة، رشدي أحمد
 .م١٩٨٩ .إسيسكو: الرباط

 جامعة سونان .أساليب تدريس كتاب العربية للطلبة. عبد الرحمن، محمد ناصر
 .م٢٠٠٥ .أمبيل اإلسالمية الحكومية

 .٣،و١،٢ ج . جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا.للطلبةالعربية 
 .  م٢٠٠٥
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