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 ملخص البحث

تعترب اللغة العربية من احد اللغات العلمية اليت تستخدـ يف األنشطات الرظبية وغَتىا، ومن اعبدير      
ا العربية وصوؿ قوافل التجار العرب بانتشار دين األسالـ اغبنيف إىل نوسنتارا مقًتنا مع لغتهبالذكر أف 

تاريخ أف دخ .األصيلة وأتى بثقافة عربية مهما لدينا متعدد الثقفات ل ا إىل  اإلسالـ   ؿو وقد سجل 
نتشر اإلسالـ إىل صبيع  جزيرة جاوى باألمن واإلستقرار وعدـ اغبرب. ففي وقت قصَت ا

بوذية لدي ىذا الشعب. أ ل أثرا قويا باؽبنود وا ت تارى ولو أف ىناؾ  ف أكباءجزيرة نوسن
تارى منها أف تعنقهم بدين  نتشار اإلسالـ يف نوسن وىناؾ عوامل اليت تسبب سرعة ا

لتجا ا للغة  فوجود ر وأهنم أيضا مشوقة بدين اإلسالـ.اإلسالـ بسبب أخالؽ  ا تعليم 
ي بدا ل ا ية يف  لعرب ؼبواد ىو لألغراض  ةا ية فقط كأداء صلوات اػبمس، ولذالك أف ا ن لدي ا

عبادات فقط كتعلم أألحرؼ اؽبجائي، وحفظ الدعاء واألذكار  تعلق بال اليت تدرس فيما ت
لقرآف اليت عرفت جبزء عم.   والصور القصَتة يف ا

لتعبيرات األساسية : تعليم لعربية -ا للغة ا لثقافات-ا  متعدد ا
 التمهيد

العربية إحدى اللغات العاؼبية وىي تتمتع دبكانة رفيعة يف العصر اغباضر، يقوؿ الطعيمة أف تعترب اللغة      
اللغة العربية ىي لغة تسعة عشر عضوا من أعضاء األمم اؼبتحدة، وىي لغة مقررة يف وكاالت متخصصة 

حة العاؼبية، ومنظمة مثل منظمة األمم اؼبتحدة للًتبية ومنظمة األمم اؼبتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة الص
العمل الدولية، وىي كذلك لغة رظبية ولغة عمل يف منظمة الوحدة األفريقية. وإذ تدرؾ ضرورة التحقيق 
تعاوف الدويل أوسع نطاقا يف أعماؿ الألمم اؼبمتحدة. وإذ تالحظ مع التقدير ماقدمتو الدوؿ العربية 

قات الناصبة عن تطبيق ىذا القرار خالؿ األعضاء من تأكيدات بأهنا ستغطي، بصورة صباعية، النف
السنوات الثالث األوىل. تقرر إدخاؿ اللغة العربية ضمن اللغات الرظبية ولغات العمل اؼبقررة يف اعبمعية 

 .1  ، ديسمرب0033يف اعبلسة العامة رقم  0963العامة كما نص يف قرار األمم اؼبتحدة رقم  
                                                             

ط ، 9650ؿبمود رشدي أضبد طعيمة، طرؽ تدربس اللغة العربية والًتبية الدينية يف ضوء اإلذبهات اغبديثة، القاىرة7 دار اغبلب،  .
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اللغات مادة وأطوعها يف تأليف اعبمل وصياغة العبارات، فهي لغة مليئة وتعد اللغة العربية من أغزة      
باأللفاظ والكلمات اليت تناسب مدارؾ بنائها. وتتفرع ىف اؼبرحلة األساسية إىل أمباط لغوية، وتدريبات، 
وقراءة وأناشيد، وؿبفوظات، وأصبح من الضروري العمل على تيسَت تعليم اللغة العربية فهي ليست لغة 

  2عبة كما يعتقد بعض وإمبا صعوبتها يف الطرائق واألساليب اؼبتبعة يف تدريسها.ص
، البلداف غَت العربيةوشهد النصف األخَت من القرف العشرين إقباال شديدا على تعلم اللغة العربية يف     

د تباين دارسوا اللغة فتضاعفت أعداد دراسيها من غَت أبنائها يف اؼبدارس واعبامعات العربية وغَت العربية. وق
العربية يف أدياهنم وأجناسهم وأعماؽبم ومستوياهتم العلمية وأعماؽبم الوظيفة فمنهم اؼبسلموف ومنهم دوف 

 .ذلك
تعليم اللغة العربية يف إندونسيا ىو من إحد اؼبوضوعات اؽبامة اليت تناقش فيها اػبرباء، وقد عقدت      

وذلك نظرا لضعف قدرة الطلبة يف اؼبعاىد  3نناقش حوؿ ىذا اؼبوضوع.ندوات واؼبعتمرات اللغة يف بالدنا ل
اإلسالمية يف صبيع اؼبراحل سواء كانت يف مرحلة ابتدائية أـ مرحلة جامعية. ومن ناحية أخرى قبد عدـ 

 4وجود بيئة عربية يف اؼبعاىد اإلسالمية حيث أهنم مل يستخدموا اللغة العربية يف معاملتهم اليومية.
من ناحية أخرى ىناؾ نظرة عامة ؼبن يرى بأف تعلم اللغة العربية أمر صعب، مع أف تعليم اللغة و      

بشكل العمـو ال ىبلو من السهوالت والصعوبات اؼبختلفة على حسب اللغة سواء كاف الصريف أو النحوي 
كثَتة من حيث أف   أو الداليل واؼبعاين. فمثال نطق اغبروؼ والكلمات يف اللغة اإلقبلزية قبد الصعوبات

، (gud)نطق (good) قراءة اغبروؼ يف اللغة اإلقبلزية ىبتلف سباما عن ما وجد مكتوبا. فمثال كلمة
ويف اغبقيقة  رأي من قاؿ بأف تعلم اللغة 5  .(blad) ولكن (blood) ال ينطق (blood) وكلمة

َتا من العجم بل غَت اؼبسلم العربية أمر صعب ليس بصحيح، وفبا يدؿ على عدـ صحتو أننا قد وجدنا كث
 6. يتعمق يف تعلم اللغة العربية

                                                             

  2 09، ص 0393. عبد الكرمي، مدى توافر مهارات تكنوعبيا التعليم لدي معلمي اللغة العربية يف اؼبرحلة األساسية، األردف، 
ػبرباء . يف كل سنة عقدت يف إندونسيا اؼبؤسبر الدويل الذي تنظمو  ارباد مدرسي اللغة العربية بإندونسيا، لقد شارؾ يف ىذا اؼبؤسبر عدد من ا

  واؼبثقفُت من الدوؿ العربية  وبلداف غَت عربية، يف السنة اؼباضية عقدت الندوة يف رحاب جامعة شريف ىداية اهلل  جاكرتا، ربت عنواف7
  3تفعيل اللغة العربية كعنصر حضاري مستقبل اللغة العربية يف عصر العوؼبة بُت األمل واليأس. 

، 0، ط 0335. ىذه الظواىر ما قدمو أغوس ناسوتيوف من خالؿ مالحظاتو يف اؼبعاىد اإلسالمية, تعليم اللغة العربية يف إندونسيا، جاكرتا، 
.  901ص 4  

 9، ص 0، ط 0336لغة عند سباـ حساف على ضوء تعليم اللغة العربية، جاكرتا، . ؿببب عبد الوىب، نظرية ال 5
دا . وجدنا كثَتا من اؼبستشرقُت عاؼبا باللغة العربية ومن أمثاؿ ىؤالء7 كرستياف سنوؾ ىر خرونية مستشرؽ ىولندي، ولد يف أوسًتىوت، ىولن 6
حيث أمت رسالتو بعنواف  9553العليا يف قسم اللغات السامية عاـ . أكمل دارستو 9603يونيو  03ـ ومات يف ليدف 9524فرباير  5

ـ حيث درس على أيدي علماء مكة حينذاؾ وأسلم ألجل نيل 9551"مراسم مكة". رحل إىل مكة لدراسة اإلسالـ واللغة العربية عاـ 
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فبا تعم البلوى من كالـ عامة الناس بصعوبة تعلم اللغة العربية يشَت إىل حالة نفسية ؼبتعلم اللغة      
العربية، وىذا ال يفوز أمة اإلسالـ أو العامل اإلسالمي الف كيف يكوف عملية التعليم ناجحا إذا كانت 

 .ة يشعر بصعوبتها قبل تعلمهاالطلب
( حبثا فيما تتعلق بتعلم اللغة العربية، لقد سئل عدد من 9644لقد أجرى فتحي علي يونس ) مصر7      

أف  وفأف اللغة العربية صعب يف تعلمها، وإذا سئل كيف تعرف وفالطلبة يف مصر حوؿ ىذا ومعظمهم يقول
اس يروف بذلك. وىذا األمر ليس أمر جديد بل إنو وجد منذ اللغة العربية صعب؟ فأجابوا بأف كثَتا من الن

وذلك دبجئ اإلستعمار الغريب على الدوؿ اإلسالمية، بل يف القرف العشرين وجد دعوة يف ؿباربة  96القرف 
بل إف بعضهم نادى بالتأليف بالعامية  ،ىذه اللغة والنيل منها بإذكاء ىذه العامية ومزاضبتها للفصحى

مية، بل اعتربواىا اربة الفصحى ومزاضبتها ذهذه العاىو النيل من كتاب اهلل عن طريق ؿب واؽبدؼ من ذلك
  7السبب يف تأخر العرب، ودعوا إىل استخدامها يف التأليف واؼبخاطبة، وإلقاء اؼبخاضرات، وعقد الندوات

تعًتض دوف الوصوؿ فإنو ال شك أف لتعليم اللغة العربية يف اؼبدارس واعبامعات عقبات ومشكالت      
إىل الغاية اؼبنشودة اؼبشروعة، وىذه العقبات تتعلق باعبوانب الكثَتة منها ما يتعلق باؼبادة وطرؽ تدريسهن ، 
وقد عرب عن ىذا حسن شحاتو " أف اللغة العربية مع ربظى بو من مكانة بُت مواد الدراسية يف صبيع 

ألهنا وسيلة اإلتصاؿ و التفاىم، ونقل الًتاث من جيل إىل مراحل التعليم، ومع أهنا أداة التفكَت واغبياة، 
جيل وفهم البيئة والسيطرة عليها عن طريق تبادؿ اؼبعارؼ والنظريات واػبربات، ووسيلة ذبميع أبناء الوطن 

مع ذلك كلو ما يزاؿ ربصيل للتالميذ فيها دوف  -على وحدة الفكر، والشعور، والقيم واؼبثل والتقاليد
نشود. وقد تكوف ىناؾ أسباب متعددة ؽبذا القصور فيها، منها ما يتعلق بطبيعتها، ومناىجها، اؼبستوى اؼب

وكتبها، واإلزدواج بينها وبُت العامية، وعدـ الوصوؿ إىل بناء علمي يعتمد عليو التدرج اللغوى، ويرتبط 
 دبراحل النمو ارتباطا وثيقا. لكن من أىم األسباب أيضا طرؽ تعليمو.

 تعليم اللغة العربية في إندونسيا
ية إىل إندونسيا ال يبكن فصلو عن تاريخ وصوؿ اإلسالـ       لعرب ا للغة  ا إف تاريخ وصوؿ 

ة. ويف ىذا  ي لعرب ا لبالد. وذلك ألف أداء شعائر اإلسالـ ال يتحقق إال باللغة  إىل تلك ا
ؼبيال دي، الصدد يرى بعض اؼبؤرخُت أف اإلسالـ قد دخل إندونسيا يف القرف السابع ا

ية  ب للغة األجن ا ثقافة واجملتمع قبل ؾبيئ  ل ا ية ؽبادور ىاـ يف  لعرب ا للغة  ا وىذا يدؿ على أف 
 األخرى.

                                                                                                                                                                                   

اؽبولندية يف الشؤوف االستعمارية. وبوصفو رضاىم وغَت اظبو إىل عبد الغفار. أصبح ؿباضرا يف جامعة ليدف ومساعد رظبي لدى اغبكومة 
 اؼبستشار لدى ج ب وف ىيوتس، لعب دورا فعاال يف الشوط األخَت من حرب آتشيو واستخدـ تضّلعو.

 .201. دور الدولة يف صراع الفصحى مع العاميات، ص  7
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لعربية      ا للغة  ا   لقد عرفنا سابقا أف اإلندونسيُت اؼبسلمُت ؽبم رغبة شديدة يف تعلم 
ية، وى لعرب ا للغة  ا ي لغة وذلك العتقادىم بأهنم لن يقدروا فهم شعائر اإلسالـ إال بتعلم 

ية على استيعاب متطلبات  ن لدي ا تها  الدين اليت يؤدوف ذها عبادهتم، وىي قادرة بعبقري
تارا،  تواصل يف جزيرة نوسن ل ا غة  ية ل لعرب ا للغة  ا لوفاء حباجاتو، وأصبحت  تقدـ البشري وا ل ا
يا  ف قا قتصاديا وسياسيا وث ية ا لعرب ا ؼبعاصرة لألمة  نة ا أضيف إىل ذلك ذلك أف اؼبكا

تاريخ واألدب.وعلميا. وقد ظ ل لعلوـ اؼبختلفة كفلسفة وا ؼبؤلفات كثَتة يف شىت ا  8هر ا
ؼبواد األخرى فنتيجتها غَت فبتازة وأف تعليمها       ية اليت تكوف مع ا لعرب ا للغة  ا وتعليم 

ؼبنشودة وال تظهر مهارهتم  ية ا تيجتها وزبرج من أىداؼ الًتب ذهذا اؼبدخل مل تتمكن ن
للغوية. وىذه اغبقائق تظهر  ثانوية وكذلك باعبامعة. ا ل ؼبتوسطة وا ية وا ئ تدا ؼبدارس اإلب يف ا

لعناصر اعبسمية والذكاء واؼبوقف  ا ؼبربوف أف ىذا الفشل من  وذلك ألسباب كثَتة، يرى ا
ناقصة. ويرى راضية أف أسباب ىذا الفشل ترجع إىل  ل ا فعية  لدا ؼبواىب وا والرغبة وا

لعوامل اػبارجي لعوامل الداخلية واػبارجية. وا ئة اإلجتماعية مثل ا ي لب ا ة مثل عدـ مساعدة 
ؼبواد الدراسية أو مل يكن ىناؾ  للغوية لدي اؼبدرسُت وعدـ اؼبالئمة ا ا نقصاف الكفاءة 

تعلمية الكافية. ل ا ئل   9الوسا
ية، ومن ضمنها فيما تتعلق       ب للغة االجن ا وىناؾ مشكالت كثَتة قبدىا يف تعلم 

ية أصعب من تعلم لغة أخرى، ويفهم  لعرب ا للغة  ا لناس صبيعا يروف أف تعلم  بالرغبة، وا
ية فقط دوف سائر األغراض.  ن لدي ا اللغة ألغراض  من ىذه اإلشارة إىل أف رغبتهم يف تعلم 

لنفسي فقط إنطالقا فبا سبق فإف مشك ا ية ال تتوقف على اعبانب  لعرب ا للغة  ا الت تعلم 
تعلق بااختيار ؼبنهاجي. وىناؾ عوامل أخرى اؽبامة ت مادة  وإمبا أيضا من اعبانب ا

أيسر السبل. حىت سهل من  لتالميذ ب ا ؼبادة إىل  نو كيف أطرحت ا الدراسة من حيث أ
يومية. ل ا  تطبيقها يف معاملتهم 

لعربية صعوبات كثَتة ومن ضمنها ما ذكرنا سابقا، وىذا ال بد       ا للغة  ا لقد واجهت 
ية. لعرب ا للغة  ا  من حلها وذلك لًتقية رغبتهم يف تعلم 

بية للغة األجن  تعليم ا
ية، لوجدنا أف ىناؾ اعبهود واحملاوالت إلهباد       ب للغة األجن ا إذا نظرنا إىل تطور تعليم 

لعرب ا للغة  ا نتيجة خبالؼ ذلك على ما بذلوه من اعبهد حل تعليم  ل ا ية فعاؿ ومؤثر، ولكن 
                                                             

.  7كرتا، وزارة  شؤوف الًتبية ،ص ، علم اللغة التطبيقي، جا 9191. وسهر الدين كاسيع، 5حلمي زىدي، البيئة اللغوية، ص   8  
.71، ص 9117أضبد أكراـ، منهاج تعليم اللغة العربية يف مرحلة اعبامعة، وزارة الشؤوف الدينية،  9  
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للغة  ا تاريخ أف  تعليم   ل ا بالنسبة على ما حصلوه من من األمم السابقة . وقد سجل 
بدأ بنموذج تعليم خصوصي  ية ت ب ؼباضية ىبتص  (private)األجن ا ا ، وألف يف األياـ 

ناء كبار الشخصيات يف ب ية من أ ب للغة األجن ا تعلم  لزماف. ب  ذاؾ ا
ففي عهد الروـ كانت حضارة اإلغريق تغلبت على حضارة اآلخرين، نظرا من ذلك      

ما الطريقة اؼبستخدمة ىي  نطق  فإف حكومة الروـ ينظر بأنبية تعلم لغة اإلغريق. وأ
ية، ودبناسبة قوة حكومة  ن عبارات الالت ل ا عبارات يف لغة اإلغريق ويقارنو مع  ل ا األلفاظ و 

لعامل يستخدـ يف اإلغريق  ا نتشارا يف  غتتهم أكثر ا وتغلب حضارهتم على اآلخرين فإف ل
لعلوـ واآلدب والسياسة ية وا ن لدي  .10ا

للغة. يف األروبا ذاؾ الوقت       ا فحضور اآلت الطباعة ربمل تغَتا واسعا يف ؾباؿ تعليم 
لتعامل بُت  ا لغة اإلتصايل يف  ا ية لغة رظبية يف اؼبدارس ،حيث أف ا ن للغة الالت ا أصبحت 
لناس مكتوب  ا ؼبتداوؿ بُت  ية، وكذلك الكتاب اؼبدرسي ا ن ي اؼبدرس واؼبتعلم باللغة الالت

ي للغة باللغة الالت للغة جهدىا بتطبيق قواعد ا ا ية. ويف نفس الوقت قد بذؿ فالسفة  ن
للغة يف ذاؾ الوقت  ا ينهم، ولذلك فإف تعليم  تواصل ب ل ا ية كلغة  ن ي للغة الالت ا نبطة من  مست

لقواعد وتطبيقها يف النطق  .11مرتبط بتعليم ا
للغة بدأت وطورت  منذ عاـ       ا تاريخ أف تعليم  ل ا  ، ويف ىذه9553وقد سجل 

للغة إىل عدة مراحل وىي7 اؼبرحلة ما بُت سنة  ا . 9503ػ 9553اؼبرحلة تطورت تعليم 
ؼبباشرة  يم  من طريق ا تعل ل ا  direct method) (ويف ىذه اؼبرحلة ذبديد وتطوير طرؽ 

اليت طورت يف عهد اإلغريق وطبقت يف اؼبدارس. ومكن جانب أخرى قد طورت الطريقة 
ية   ية ىي ما بُت سنة . (phonetics method)الصوت ن ثا ل ا ػ 9603واؼبرحلة 

ية ومن 9613 ب للغة األجن ا . يف ىذه اؼبرحلة يف أمريكا وكندا تشكل صبعيات لدراسة 
ؼبتفقة أو ما نسميو بالطريقة اإلتفاقية   compromise)ضمن ذلك ربصل الطرؽ ا

method) يقها أف اؼبدرس ناء تطب ث لقرآءة. ويف أ ا . وىذا من توسيع أساليس تعليم 
لتكلم والتخاطب ي ا قيلتها ألف ىذه الطريقة تطلب اؼبدرس واؼبعلم من مهارة  شعر بث

تامة مع الطاقة التصور القوي. ل ا ية  ب  باللغة األجن
تقلب السياسي بوجود       ية قد وقعت واضطربت األحداث كثَتة كال ن ثا ل ا ويف اؼبرحلة 

ية ىي نزاع دويل مدمر بدأ يف أوؿ سبتمرب ن ثا ل ا عاؼبية  ل ا يف أوروبا واتنهى  9606 اغبرب 

                                                             
.97. أحمد فؤاد أفندي، طريقة تعليم اللغة العربية ، ص 

10  
.19. د. هدايات، طرق تعليم اللغة العربية، ص 

11  
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ثاين من سبتمرب  ل ا يار اغبلوؿ ومزاولة اؼبشاكل اليت 9612يف  لناس يف اخت ا . وقد حاوؿ 
ناس بغية  ل ا ؼبتطلبات األساسي ىي وجود طريقة فعالة للتواصل بُت  للغة. ا ا تعلق بتعليم  ت
ية وتقومي على  ب للغة األجن ا للحرب. ففي ىذه اؼبرحلة أجريت التجارب يف تعليم 

يما  ا تيجة على ذلك ىو ما اختصره كول ، ومن (Coleman)ألىداؼ و التخطيط. ون
خالصتو أف أغلب الطلبة تضيع أوقاهتم يف ربقيق األشياء مستحيل، واألحسن أف هبرب 
ية احملدودة. وقد استفسر   ب ءة باللغة األجن لقرا األشياء فبكن ربقيقها كا معلومات يف ا

عبارة، وأفضل الطريقة وقائمة ، word-countsكوليماف ب   ل ا عبارات، وتركيب  ل ا
بة  لتعليم مع مقياس مستوى الطل ثابت، وىذه  (standard of achievemen)ل ل ا

ثة. ثال ل ا ية هنضة اؼبرحلة   ىي بدا
ثة فهي اؼبرحلة بُت فًتة       ثال ل ا ما مرحلة  ، و 9633ػ9623، و فًتة 9623ػ9613وأ
 . 9643ػ9633فًتة 
ثت9623ػ 9613فًتة  . أ لتعليم ، وقد ا هرت يف ىذه الفًتة بظهور طريقة فعالة ل

عند اعبنود األمريكي، وعرفت ىذه الطريقة  بالطريقة اعبندية األمركية 
(American Army Method) ظهرت ىذه الطريقة ألجل اغبرب. ومن .

لنظر   أثرا بتغَت األحواؿ وا للغة ت ا للغوي يف تعليم  ا جانب أخرى ظهرت اؼبدخل 
للغة حب ا نية يف دراسات  ب ل ا لعامل. (strukturalis)ضور مذىب  ا  يف 

، قد اشتهرت ىذه الفًتة بنجاح الطريقة اعبندية يف تعليم 9633ػ9623فًتة  . ب
بداع طريقة  أثَتا قويا عند السلوكيُت وحث عليهم يف إ ية وىذا يؤثر ت للغة األجنب ا

للغة. ومن ىذه الطريقة  ا ثة ؼبساعدة تعليم  ية اغبدي قن ت ل ا ـ  ىي فعالة بااستخدا
يف أمريكا  (audio linggual method)الطريقة السمعية الشفوية 

يا وفرنسا. وقد قبح  (audio visual method)والطريقة البصرية  ن يف بريطا
لنظري من ىذه الطريقة ىي نظرية سكنَت ما  ا ىذه الطريقة يف تطورىا، واإلطار 

ودبناسبة ظهور ىذه  (stimulus respon)يعرؼ  بنظرية اؼبثَت واإلستجابة 
لنفس الغوي ا لناس يف دراسات علم  ا فع   .(Psikolingguistik)الطريقة تدا

. قد اشتهرت ىذه الفًتة بعهد الشكوؾ. ىذه ىي نتيجة 9643ػ9633فًتة  . ت
للغوي ونظرية تشومسكي تسبب اػبرباء واؼبفكروف يف إعادة  ا لنفس  ا من دراسة علم 

الطريقة البصرية. وقباح ىذه الطريقة ال نظرىم حوؿ الطريقة السمعية الشفوية و 
ية داخل الفصل. يف ىذه اؼبرحلة  اللغة األجنب ؼبثَت واإلستجابة على تعلم  تناسب مع ا ت
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نائي ب ل ا لتحليل  ا  constructive)عرفت باهنيار الطربقة البصرية واشتهرت 
analysis) للغة ا بة بعد مادرسوا  تيجة اغباصلة ألف الطل ن  مل يقنتع اؼبفكروف بال

ية مع علماء  ب للغة األجن لتكلم والتحاطب با ا ية سنوات عديدة مل يقدروا على  ب األجن
نا نعلم أف الطريقة البصرية والطريقة السمعية  ن للغة وبدده من جهة نظرية كما أ ا

لنظرية السلوكية. يوية وا ن ب ل ا ندا بالنظرية   الشفوية مست
ا لنفساين تشومسكي حيث قاؿ إف  ا للغوي  ا لعامل  ا لنظرية السلوكية وقد تصدى 

ؼبفهوـ  للغة واستخدامها، وىاجم تشومسكي ا ا نا على تعلم  نا قدرت أعجز من أف تفسرل
ؼبؤثرات اػبارجية، وقاؿ إف اإلنساف  قعة ربت سيطرة  ا للغوية وا ا قائل إف اإلستجابات  ل ا
ـ مبادئ  تايل فمن اػبطاء استخدا اغبيواف، وبال ىو ؿبور السلوؾ، وىذا حبالؼ حالة 

تعلم، ا ل ء التجارب على اغبيواف لتفسَت تعلم اإلنساف.ا تيجة  إجرا يها ن ل لتوصل  إ ا  ليت مت 
لبشرية، فكبف تفسر شكال  من  ا للغة  ا فاإلنساف ىو الوحيد الذي يستخدـ 
باطها  ن للغة عن طريق تبٌت مفاىيم جرى است ا أشكاؿ السلوؾ اػباص باإلنساف ، كتعلم 

قياـ ذهذه السلوؾ، وطاؼبا أف لدى من دراسات أجريت على اغبيواف الذي ال يستط ل ا يع 
ينما ال تتوفر ىذه  للغة، ب ا عادين قدرة فطرية داخلية سبكنهم من اكتساب  ل ا ناس  ل ا صبيع 
القدرة لدى اغبيواف، فإف ىذه القدرة ال بد من أف تكوف فطرية داخلية، غَت مكتسبة، 

ية الداخلية يطلق عليو اسم ج للغة سبيز اإلنساف عن اغبيواف. وىذه اآلل ا هاز اكتساب 
(language acquestion device)  تعلمها الطفل ىي اليت تشَت فاللغة اليت ي

لبٍت  ية القدرة على تفحص ا ية، رغم أف الطفل ال يدرؾ كنهها، وؽبذه اآلل عمل ىذه اآلل
للغوية اليت يتعرض ؽبا }أي يسمعها{.  ا

للغوية اليت يستخدما الطفل ال تتفق مع تلك اليت        ا لبٍت  ا وعندما هبد الطفل أف 
للغوية على ضوء ذلك. وتستمر ىذه العملية بضع  ا ناءه  يتعرض ؽبا فإنو يقوـ بتعديل ب

بالغوف. ل ا للغة اليت يستخدمها  ا اللغة  سنوات إىل تشابة أشبو  ففي دراسة تعلم 
تعلم، األوؿ ىو واكتساذها، ركز تشومسكي على م ل ا فهومُت ىامُت من مفاىيم ىذا 

للغوية  ا ؼبلكة  ؼبلكة اليت يتكوف  (linguistic competence)ا اليت قصد ذها تلك ا
فراد اجملتمع واليت سبكنو من تكوين كل ما يريد من اغبل اعبديد  لدى كل فرد من أ

للغوية، واليت من أىم م ا ؼبعرفة  ؼبلكية ىي ا كوناهتا معرفة ويبكن أف يقوؿ إف ىذه ا
ؼبفردات  بعضها ببعض يف اعبملة، باإلضافة إىل  لنحوية واليت تربط ا لقواعد الصرفية وا ا
لنفي  ا معرفة قواعد ربويل اعبمل من صيغة إىل آخر كتحويل صيغة اإلثبات إىل صيغة 
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للغوي  ا ء  ؼبفهوـ اآلخر  ىو اآلدا ما ا ويقصد بو  (performence)أو اإلستفهاـ. أ
ؼبرء ؼبرء  مايقولو ا لكامنة لدى ا ؼبلكة ا بالفعل، وىذا قد ال يكوف صحيحا سباما صحة ا

للغوية .  ا لقواعد  ا فة  لتوقف وـبال ر وا لتكرا  ألف فيو كثَتا من الًتداد وا
تقومي يف       ل ا للغة إىل  ا فبا قدمو تشومسكي من  إلقًتاحات واإلنتقدات وبمل علماء 

يا، ومناسبة ىذا بظ ية حال ب للغة األجن ا لنفس، تدريس  ا ؼبعرفية يف علم  لنظرية ا ا هور 
للغة.ومن ىذه الطريقة ىي الطريقة الصامتة  ا نئذ نشأت اؼبداخل والطرؽ يف تدريس  وحي

(silent way method)  للغة من خالؿ اجملتمع ا  community)وطريقة تعلم 
language learning method)  ية الطبعية ن  natural)والطريقة اإلنسا

method) ية   وأخَتا ىي وىي  (communivative method)الطريقة اإلتصال
 من أشهر الطريقة.

ية تأسيس على  ية ىي7 أ. الطريقة اإلتصال ومن أىم مالمح الطريقة اإلتصال
قعية، واألنشطة اليت جرت يف  لوا ا للغة وتنوعها، والظروؼ  ا معنوية اإلتصاؿ يف شكل 

ية تقوـ علي للغة اغبقيقية. ب. األنشطة الفصل ا شيئ واقع. ج. هتدؼ ىذه  تدريس 
ؼببدع للغة. د.  تقائي وا ل ا ـ  للغة إىل تدريب الطالب على استحدا ا الطريقة يف تدريس 

بة. ؼبواد الدراسية تناسب برغبات الطل للغة األـ ال تستعمل يف حجرة الدراسة وكذلك ا  ا
ية على ما قدمتها اجملمع  ب للغة األجن ا وىناؾ عوامل أخرى يف تغيَت طرؽ تعليم 

ئة مننظمة يف ؾباؿ  (The council of Europe)أو ما يعرؼ    ويباألر  ، وىي ىي
للغة  عاؼبية حوؿ تعليم ا ل ا لندوات  ا ئة كثَتا من  تعليم. وقد تكفل ىذه اؽبي ل ثقافة وا ل ا
يارية شيئ  وتقف غبل اؼبشاكل الًتبوية يف األوروبا، نظرا من ذلك فوجود الطريقة اإلخت

للغة. ا  ضروري يف تعليم 
ية من فًتة إىل فًتة أخرى. وىذه  ب للغة األجن حملة قصَتة وموجزة عن تاريخ تعليم ا

تاماال } ية يف أمريكا وػبص أف ال 0330لقد أجرى سوي ب للغة األجن ا { عن حالة تعليم 
ية. ومن جانب أخرى ال بد من اإلقًتاحات  ب للغة األجن ا تعلموا  بة أف ي بد كثَت من الطل

للغ ا بية يف واإلصالحات يف كيفية تعليم  للغة األجن ا ة. وقبل ثالثُت عاما أف ىدؼ تعليم 
لقراءة بصحيح  ا بة باؼبفردات كثَتة والقواعد حىت تقدروا على  اؼبدارس ىي تزويد الطل
لقرآءة،  ا لتكلم كأدة اإلتصاؿ ىي أمر مهم بعد  ما قدرهتم على التحاطب وا وجيد. وأ

نتقل من قدرة التج ا يا  بة حال للغة األجن ا لتكلم إىل أحسن من وفلسفة  تعليم  اطب وا
 ذلك .
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ؼباضية 9641وقد عرب سومردي } { أف أغلب الطرؽ اؼبستخدمة يف الزمن ا
ؼبواقف  ياولكن  باألظباء اؼبختلفة على حسب األحواؿ وا . وذكر ماكي 12تستخدـ حال

ؼبباشرة، 9653} تعليم اؼبستخدمة منها7الطريقة ا ل ا { أف ىناؾ طبسة عشر طرؽ 
يعية، و  لقرآءة، وطريقة والطريقة الطب ا ية، وطريقة  لنفسية، والطريقة الصوت ا الطريقة 

ية، وطريقة  ئ قا ت لطريقة اإلن لقواعد والًتصبة، وطريقة الًتصبة، وا لقواعد، وطريقة ا ا
ؼبعرفية. يقية، والطريقة ا تطب ل ا لطريقة  ؼبتكاملة، وطريقة احملكمة، وا  ا

ما الفروؽ بُت طرؽ إىل طرؽ أخرى حيث أف لكلل طريقة يف  ؼبواد وأ يار ا اخت
لتذكر عند الطلبة وعدـ سرعة نسياف ؼبلواد الدراسي.  لفردية وا ا عيا بالفروؽ  الدراسي مرا
لعملية اؼبخططة  لعلوـ اآلخرى وىذه ىي ا ا تعليم  للغة متساويا ب ا ويف اغبقيقة تعليم 

ؼبنشودة.  لتحقيق األىداؼ ا
لعربية في إندونسيا.واقع   لغة ا  تعليم ال

ية ىي م لعرب ا للغة  ية وا ن للغلت السامية، مثل سريا ا  (M 500-300)ن احد 
مية  ية وىي  (SM 350)واغببشية  (SM 150)والعربية (SM 700)واألرا ن لعدنا وا

ثر و األبيات الشعرية ن ية اؼبستخدمة يف القرآف واألدب كال لعرب ا للغة  ة 13ا ي لعرب ا للغة  . وا
ية  ن ي للغة الالت ا لعامل بالنسبة إىل  ا للغة يف  ا والكالسيكية و سنسكرتا. وقد ىي من أقدـ 

ية منزلة رفيعة ألمة اإلسالـ. لعرب ا للغة  ا  تنزؿ 
ثقافات و اغبضارات اؼبختلفة. ويف       ل ا وقد نشأ االنساف يف اجملتمع العديد، فيها 

ة لعيرب ما يف ذىنهم إىل غَتىم، وىذه الوسيلة  ل يومية وبتاج اإلنساف إىل وسي ل ا تعاملهم 
للغة ا للغة ؽب 14ىي  ا ا دورا عظيما يف حياة االنساف، ألهنا أوثق العرى الىت تربط وكانت 

تو باجملتمع الذى يولد و يعيش فيو.  فراد أو صباعة. وباللغة يقوـ اإلنساف صل  بُت أ

                                                             
.12. تعليم اللغة األجنبية، ص  

12   
.43. عبد التواب، الحياة األدبية في العصر الجاهلي وصدر اإلسالم, ص 

13
 

 إُ اىيغ٘يِ اىعزب اىقداٍي ىٌ يْشغي٘ا تتحديد اىيغح ٗٗضع اىتعزيفاخ اىشاٍيح في ٕذا اىَجاه، إال أُ تاإلٍناُ تتثع تعض اىتعاريف اىتي. 39

.  يزٙ اىعالٍح اتِ خيدُٗ تأُ 92سييَاُ ياق٘خ، فقٔ اىيغح ٗعيٌ اىيغح، ص ٍحَ٘د  .ٗردخ ْٕا ْٕٗاك عْد تعضٌٖ ٗاىتي تظٖز ت٘ض٘ح

٘ اىيغح ٕي عثارج اىَتنيٌ عِ ٍقص٘دٓ، ٗ تيل اىعثارج فعو اىيساُ، فالتد أُ تصيز ٍينحً ٍتقّزرج في اىعض٘ اىفاعو ىٖا، ٗ ٕ٘ اىيساُ، ٗ ٕ

  .535في مو أٍٍح تحسة اصطالحاتٌٖ. ٍقدٍح، ص 

ٍِ اىَفنزيِ ٗاىفالسفح ٗاىيغ٘ييِ ٗعيَاء اإلجتَاعي ٗغيزٌٕ تعزيف اىيغح. ٗىقد عزفٖا اتِ جْي تأّٖا أص٘اخ يعثز تٖا ٗحاٗه مثيز       

مو قً٘ عا أغزاضٌٖ. ٗعزفٖا جفّ٘ش تأّٔ ٗسييح ىيت٘صو، ٗأداج ىيتسجيو، ٍٗساعد آىٚ ىيتفنيز. ٗتعض اىَحدثيِ يعزفّٖ٘ا تأّٖا: ّظاً ٍِ 

طتٖا يتعاُٗ ٗيتعاٍو أعضاء اىَجَ٘عح اإلجتَاعيح اىَعيْح، فاىيغح ّعَح ٍِ هللا سثحأّ ٗتعاىٚ، ٍٗيشج رٍ٘س ٍيف٘ظح عزفيح، ت٘اس

  93ت٘فيق ٍحَد شإيِ، عيٌ اىيغح اىعاً، ص  اإلّساُ، ٗىٖا قيَتٖا في حياج اىثشز،
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ية الىت  لعرب ا للعة  ا ؼبتعددة، منها  لبالد ا ا نواع كثَتة، وىي تستخدـ يف  للغة أ وا
ية على األكثر، وىي من  لعرب ا للغات السامية الىت إختفظت تستعمل يف اعبزيرة  ا إحدى 

ية ؽبا مكانة  لعرب ا ية. فاللغة  لعرب ا قبائل  ل حىت األف، وفيها ؽبجات ـبتلفة بُت الشعوب وا
لكرمي  لقرآف ا غة ا لعربية كوسيلة للتوصل فحسب، وإمبا ىي ل ا يست  ىامة للمسلمُت. ول

هنا تستخدـ يف ـبتلف األنشطة  بوية والكتب اإلسالمية، بل إ ن ل ا ئة األمم والسنة  يف ىي
تو  غة القرآف، وشرفها لتحمل رسال ية أف جعلها ل لعرب ا للغة  ا ؼبتحدة، لقد شرؼ اهلل تعاىل  ا
تو اػباسبة إىل رسولو ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم، قاؿ  اػبالدة للناس كافة إذ أوحى رسال

نزيل7  ت ل ا ًا لعلكم تعقلوف»تعاىل يف ؿبكم  ي ًا عرب ن ناه قرآ زل ن نا أ « بُتبلساف عريب م» 15«إ
لتسليم ) فإمبا يسرناه بلسانك  16 ا يو عليو أفضل الصلوات وأمت  ب ن ويقوؿ اهلل تعاىل ل

ؼبتقُت وتنذر بو قومًا لدا(  تبشر بو ا  .17ل
ية بعصور ـبتلفة وىي عصر النشؤ واإلرتقاء، وعصر بزوغ       لعرب ا للغة  ا لقد مرت 

لفتح، وعصر اإللبطاط، وعصر اإلستع لنهضة مشس القرآف، وعصر الدعوة وا مار الغريب وا
ية ن ثا ل ا للغوية  لنهضة ا للغوية األوىل، وعصر القوميات وا   .ا

تارى مقًتنا بدخوؿ     قالو بنسن ن إف تاريخ وصوؿ العرب إىل جزيرة جاوى أو ما
ية وجبانب  لعرب ا اللغة  عبادات باللغة منطوؽ ومكتوب ب ل ا اإلسالـ وذلك نظرا بأف صبيع 
لرفيعة أيضا وكذلك  ا للغة  ا أخرى أف القرآف مصدر ومرجع للمسلمُت مكتوب ذهذه 

بوية. وىذا ىو من الدوافع ن ل ا للغة ا اآلحاديث  ا لعربية ألغراض دينية حىت ظهر يف تعلم 
نتاين، ؿبمود يونس، عبد الكرمي أمراهلل واشت ب ل ا مثاؽبا7 نواوي  لعلماء  ومن أ ا هر كثَت من 

لناس يف جزيرة جاوى. ا لعلماء اؼبشهورة لدي صباىَت  ا  وكثَت من 
ؼبيالدي، وفبا يؤىد على      قد وصل اإلسالـ إىل جازيرة جاوي يف القرف السابع ا

ية يف والية تفنويل.  18ذلك حيث وجد مقربة شيخ مقي الدين جبزيرة سومطرى الشمال
لتجار من الشرؽ  ا لتجارة يتجر ذها  ا تارى بطريقة  ودخوؿ اإلسالـ يف جزيرة جاوى أو نسن

يف  بل، فحسبودة على عالقة يف ؾباؿ اإلقتصادية األوسط. وىذه العالقة ليست ؿبد
يا. ومن جانب أخرى أف  لسياسة أيضا كما فعل حاكمة سري وهبا ؾباؿ الدبلوماسية وا

فتاة احمللية حىت تار ى يتزوجوف بال لتجار الذين هبيئوف إؿ نسن قتعي ا  ف بدين اإلسالـ.و ن

                                                             
15

 .1. س٘رج ي٘سف:  
16

 .15. س٘رج اىشعزاء:  
17

 .17.س٘رج ٍزيٌ:  
.7م, ص . طاهرالدين، تاريخ اإلسال 18  
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تاريخ أف اإلسالـ دخل إىل جزيرة جاوى باأل      ل ا من واإلستقرار وقد سجل 
نتشر اإلسالـ إىل صبيع أف أكباء تارى ولو أف  وعدـ اغبرب. ففي وقت قصَت ا جزيرة نوسن

بوذية لدي ىذا الشعب. وىناؾ عوامل اليت تسبب سرعة  ل أثرا قويا باؽبنود وا ىناؾ ت
لتجار وأهنم  ا تارى منها أف تعنقهم بدين اإلسالـ بسبب أخالؽ  نتشار اإلسالـ يف نوسن ا

 ة بدين اإلسالـ أيضا مشوق
ية فقط   وفبا علمنا سابقا       لدين ا لبداي ىو لألغراض  ا ية يف  لعرب ا للغة  ا أف تعليم 

عبادات فقط كتعلم  تعلق بال ؼبواد اليت تدرس فيما ت كأداء صلوات اػبمس، ولذالك أف ا
لقرآف اليت عرفت جبزء  أألحرؼ اؽبجائي، وحفظ الدعاء واألذكار والصور القصَتة يف ا

لتعليم يف األوائل.عم. وىك ا  ذا كاف 
 Alphabethic)ويف قرآة جز عم استخدمت الطريقة االجبدية      

method) ية ال يكفي بذلك ألف لعرب ا للغة  ا ، ولكن ذهذا الغرض احملدود أف تعليم 
من فهمها ووتطبيقها يف اغبياة  القرآف ال للعبادة فقط وإمبا  يكوف مرجعا ومصدرا ال بد

يومية.وكذلك با ل تواصل ا ل ا ألدعية واألذكار يف الصلوات اػبمس ال بد من فهمها كآلة 
لتئ ظهرت  ا ية بغية للتعمق بدين اإلسالـ  لعرب للغة ا ا بُت اػبالق واؼبخلوؽ. فظهر تعليم 

ؼبعاىد اإلسالمية.   وتطورت يف ا
ية كالنحو،       لعرب ا للغة  ا والكتاب اؼبدرسي يف ىذه اؼبدرسة تطورت دبادة 

لعلماء يف الزمن اؼباضى وكانت الكتب مكتوبة باللغة والصرؼ والبالغ ا ة، وقد ألفها 
توفيق، فتح القريب، فتح  ل ا ية. ومن ىذه الكتب ىي7}الفقو{ سلم النجاح، سلم  لعرب ا
لعقيدة{ كتاب عقيدة  نظائر، }ا ل نة الطالبُت، فتح الوىاب، األشباة وا اؼبعُت، إعا

ؼبر  نووية، بلوغ ا ل ا لعواـ،}اغبديث{ األربعُت  لبخاري، ا اـ، ـبتصر أيب صبرة،، صحيح ا
بن مالك، الصرؼ،  فية ا للغة{ اعبرمية، أل صحيح اؼبسلم، تفسَت اعباللُت،}علم ا

 العروض، وكتاب جواىر البالغة.
ية ىذه اؼبرحلة ىي طريقة الًتصبة      لعرب ا للغة  ا ما الطرؽ اؼبستخدمة يف تعليم   وأ

ية اليت كتبت لدين ا لقواعد بغية لفهم الكتب  للغة  وا ا ية. وبعد ذلك تعليم  لعرب ا باللغة 
ءة  لقرا ا لقراءة فقط وإمبا تركز أيضا على مهارة  ا ية مل تكن مركزا على مهارة  لعرب ا

ية يف إندونسيا إىل ثالثة مراحل. لعرب ا للغة  ا نا نقسم تعليم   والكتابة. وانطالقا فبا سبق فإ
تعليم اغبروؼ اؽبجائى.، وىذه       اؼبرحلة األوىل، ففي ىذه اؼبرحلة قامت ب

اؼبرحلة بدأت يف القرف السابع ميالدي وذلك بوصوؿ اإلسالـ إىل جزيرة جاوى. وفبا 
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ؼبلكية برالؾ يف أتشية. واستخدمت طريقة بغدادية يف ىذه  يدؿ على ذلك بوجود ا
را ومرارا مث اؼبرحلة.  وطريقة بغدادية بدأت من اؼبد ية تكرا ئ تلقُت األحروؼ اؽبجا رس ب

تلفظ األحروؼ اؽبجائي على  بة ب ر ، وإذا قبحت الطل لتكرا ا تابعتو تالميذه على سبيل 
تلفظ األحروؼ األخرى. ؼبعلم ب  وجو الصحيح طلب ا

لعربية يف ىذه اؼبرحلة ىي لكي يقدروف الطلبة على       ا للغة  ا ومن أغراض تعلم 
ءة القرآف ووبف ظوف األدعية يف الصالة، وإذا استطاعت بذلك قبحت الطلبة، فنجاح قرا

لقرآف يستقبلهم بكل سرور وفرح حىت جعلوا حفلة ما نسميها بسالمة  ءة ا الطالب يف قرا
تشكرا على قباح الطلبة. ففي ىذه الفًتة كانت العالقة بُت اؼبدرس والطالب عالقة قوية 

نتشار  اإلسالـ إىل صبيع أكباءجزيرة جاوى  أو ألف اؼبدرس لو دور ىاـ يف دعوة ا
تارى.  نوسن
ية. وذلك حبضور  اؼبدراس       لعرب ا للغة  ا ية و  لدين ا ية، تعليم الكتب  ن ثا ل ا اؼبرحلة 

ؼبعهد. لقد سجل  Boarding Schoolاإلسالمية  واليت عرفت بسم باسنًتين أو ا
ثالث عشر ل ا ئل القرف  تاريخ أف باسنًتين ظهر يف إندونسيا يف أوا ل ميالدي، وذلك  ا

توماال.  بوجود مركز لدراسة اإلسالـ يف أتشية، ترنايت، تيدوري، جاوى، وغوا
لقواعد والًتصبة. ىذه         ما الطريقة اؼبستخدمة يف ىذه الطريقة ىي الطريقة ا وأ

ؼباضية.  بية حيث يرجع تارىبها إىل القروف ا للغات األجن ا ئق تدريس  الطريقة تعد أقدـ طرا
نة،  وىي حقيقة ال معي نة كما ال تستند إىل نظرية  و تربوية معي نبٍت على فكرة لغوية أ ت

ية الذى كاف يتمحور حوؿ تعليم  ن يونا ل ية وا ن للغة الالتي ا وإمبا ترجع جذورىا إىل تعليم 
ية  ءة النصوص األدب ية ىو قرا ب للغة األجن ا للغوية والًتصبة. الغرض من تعلم  ا لقواعد  ا

ا لتدريب  ا لقراءة والكتابة نقطة واالستفادة منها يف  ا ية،  ؼبلكات الذىن لعقلي وتنمية ا
 تركيز يف ىذه الطريقة، وال هتتم اىتماما منهجيا بالكالـ واالستماع.

ءة اؼبستخدمة، وتقدـ من خالؿ قوائم        لقرا ا ا لنصوص  ًق يار اؼبفردات وف يتم اخت
للغة، واؼبعجم، واالستظهار، و تعليم النحو بأسل ا ية  ئ نا ؼبفردات ث وب استقرائي، ويتم ا

يقها بعد ذلك من خالؿ تدريبات  لقواعد النحوية مث تطب ا من خالؿ عرض وربليل 
نقاط  ال تعليم، وكانت تستخدـ يف شرح  ل ا الًتصبة، و كانت لغة األـ للدارس ىي وسيلة 

للغة اؽبدؼ. ويف ىاعبديدة ومقارنة بُت غة الدارس وا ؼبعلم بقراءة يقة قذه الطر  ل اـ ا
ل ا لقرية كلمة بعد كلمة، النصوص أو  ا للغة الىت تتكلم فيها أىل  ا كتاب مث يًتصبو إىل 

ما الطلبة  سندوية بندوجا.أو باللغة  سوروجا و ويتوفوىذه الطريقة ما تسمى بطريقة  وأ
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ية.  وىذه عملية عرفت باللغة  لعرب ا للغة  ا ؼبعلم من  يكتب كل معاين اليت ترصبها ا
ية ، ألف ترصبة الجنجوتاإلندونسية بسم  لعرب ا كتاب مكتوب ومعلق ربت اػبروؼ 

 بالضبط وأهنا معلق كاللحية.
ية يف إندونسيا وذلك دبناسبة       لعرب ا للغة  ا ثة، وىي مرحلة هنضة تعليم  ثال ل ا اؼبرحلة 

تطور الزماف واؼبكاف فإف احتياج إىل مهارة كاملة سواء كانت كتابة أـ شفويا، حيث 
لتوا صالبقة إلنتاج قدرة فعالة. ففي ىذه اؼبرحلة تطور أهنم وبتاجوف إىل ذلك  كوسائط ل

ؼبعاىد العصرية اليت استخدمت طريقة  ية تطورا باىرا وذلك بظهور ا لعرب ا للغة  ا تعليم 
ما ما يفرؽ بُت ىذه اؼبرحلة واؼبرحلة السابقة ىي يف  ية. وأ لعرب ا للغة  ا تعليم  جديدة ل

لعلما ا ؼبتطورة، كثَت من  لتدريس ا ا تعليم وطرؽ  ل ا لعلم وبا أغراض  ا تلقوف  ؼبثقفُت ي ء وا
للغة  يديهم ذبديد تعليم ا ية من الشرؽ األوسط كمصر، وكاف يف أ لعرب ا للغة  ا ػبصوص 
ية فقط وإمبا أيضا يف منهجية  ن لدي ا لعلوـ  ية وا ية، وىذا التجديد ال يقصر على الًتب لعرب ا

ية. ب للغة األجن ا تعليم  لتدريس ل ا  وطرؽ 
لعربية حيث  ففي ىذه اؼبرحلة أستخدمت           ا للغة  ا ؼبباشرة يف تعليم  الطريقة ا

تاسع عشر  ل ا ية القرف  ؼبدارس العصرية بتوظيف ىذه الطريقة  وذلك بدا قامت ذها ا
الشيخ بعد عودتو من مصر قاـ بإنشاء معهد  ية ؿبمود يونس، وكا ف  ميالدي ربت را

ؼبعاصر يف عاـ  للغة ، وكاف ىذا اؼبعهد اشتهر بتجديدىا يف ت9609اإلسالمي ا عليم ا
ية، ولكن مع اآلسف أف ىذه اؼبرسة مل تكن مستمرا إىل يومنا اغباضر حيث أهنا  لعرب ا

قامتها يف عاـ  نتهت مدة إ  .9613ا
ؼبعلمُت جبنتور بونورواجوا يف  9603يف السنة       ية ا قاـ إماـ زركشي بإنشاء كل

ناجحة يف ذبدي ل للغة جاوى الشرقية، وىذه ىي إحدى اعبامعات اؼبشهورة وا ا د تعليم 
ية يف بلدنا ىذا حىت إىل يومنا اغباضر. وآالؼ خريج من ىذه الكلية منتشرة يف  لعرب ا
ية واإلقبلزية،  لعرب ا لتكلم والتخاطب باللغة  ا صبيع أكباء بالدنا، وأغلبهم قدروف على 
ية  ية يف إندونيسيا ربت را لعرب ا للغة  ا أثَت تعليم  ؼبعلمُت ؽبا دور كبَت يف ت ية ا فكانت كل
ؼبعاىد يتبٍت من ىذه الكلية سواء   نا أف ىناؾ كثَتا من ا ي خرهبها، ومن ضمن ذلك رأ

 كانت من ناحية اؼبقرر الدراسي أو الكتاب اؼبدرسي أو شيء آخر.
ية باللغة اإلندونسية يف       ن لدي ا لعلوـ  ا لتعليم يف ىذه السنة األوىل  وىو تعليم  ا ونظاـ 

ؼبب تعليم بالطريقة ا ل ا ية وكانت  بدا ل لقواعد بطريقة ا ية تدرس ا ن ثا ل ا اشرة، ويف السنة 
ية،  لعرب ا للغة  لقراءة واإلنشاء واحملادثة وألقيت اغباضرة با ا استقرائى مع تدريبات على 
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وبعد زبرج الطلبة من الدراسة ؼبدة ست سنوات أغلبهم قادروف على التحدث باللغة 
تعليم يف ىذه اعبا ل ا ية، وطريقة  ن لدي ا ءة الكتب  ية وقرا لعرب معة الزالت متطورة حسب ا

ؼبباشرة. لعامل وليست ؿبصورة على الطريقة ا ا لتدريس يف  ا  تطور طرؽ 
للغة  (143 :2008)قاؿ درديري       ا أف ىناؾ عوامل اليت تؤدى إىل هنضة تعليم 

ية وطرؽ تدريسها الىت  لعرب ا للغة  ا تعليم  ؼبلل ب ية يف إندونسيا منها7 أوال، شعور ا لعرب ا
ل ا تعليم مركز  قواعدقامت على طريقة  ل ا لقراءة دوف سائر والًتصبة، ألف غرض  ا على مهارة 

ؼببشرين يف بالدنا  تنصَت عند ا ل ا يا، حضور مدارس اؽبولندى اؼبعروؼ حبركة  ن ؼبهارات. ثا ا
ء  ثا، وجود الرغبة يف نفوس اؼبسلمُت بإنشا ربث على إنشاء اعبامعة واؼبؤسسة. ثال

لتدريس اؼبعاص ا ؼبعاصر  بطرؽ  ؼبعاىد ا ية.ا ن لدي ا لعلوـ  ا  رة لتدريس 
للغة       ا ية اؼبشهورة يف ذاؾ الوقت منها كتاب دروس  لعرب ا للغة  ا وىناؾ كتب تعليم 

ية الذي ألفو ؿبمود يونس  لعرب تتكوف من أربعة مباحث بطريقة معاصرة،  الىت (1927)ا
ماـ الزركشي  ية الذي ألفو إ لعرب ا للغة  ا يا كتاب دروس  ن وىذا الكتاب تتكوف  (1940)ثا

 من مبحثاف، ومن ناحية اؼبضموف أهنا ال زبتلف كثَتا عن كتاب الذي ألفو ؿبمود يونس.
ية يف إندونسيا، ولكن مع اآلسف أف ىذا       لعرب ا للغة  ا لقد تطور ذبديد تعليم 

التجديد مل يكن منتشرا يف حجميع اؼبدارس ألف بعضهم ال زالت على قيد طرؽ 
لتدريس القدمي. عامة بشكل  ا ل ا ؼبدارس  ية يف ا لعرب ا للغة  ا وبعد مرور الزمن تدرس 

لتعليم  ا ة الغرض أف ىناؾ ازدوجية بُت ىدؼ  يا. وفبا يدؿ على ذلك من ناحي ئ عشوا
يا من جحة  ن لعلوـ األخرى. وثا ا ة اإلتصاؿ ؼبعرؼ  للغة أو أهنا أدا ا قدرة على مهارات 

ية اليت درست مل تكن مقررة حيث أف ىن لعرب ا للغة  لعربة بعدة تنوعها ا ا غة  ل ا اؾ تدرس 
ثا من حيث الطريقة حيث أف ىناؾ  عامية. وثال ل ا ؼبعاصر أو الفصحى أو  سواء كنت ا

ؼبتقدمُت.  الصراع بُت اجملددين وا
أف أغلب الطرؽ اؼبستخدمة يف اؼبدارس ىي طريقة  (1976)قاؿ خاطب      

لقو  لقواعد والًتصبة، وفبا يدؿ على ذلك منها7 أ. توضيح ا ؼبعلم ا اعد النحوية من قبل ا
لقواعد من قبل الطلبة. ب.نطق اؼبفردات بالقواعد النحوية. ج.  ونطق األلفاظ  وا
لتكلم والتحاطب  ا ءة الكلمة حرفا بعد حرؼ. د.عدـ اؼبمارسة يف  توضيح النص بقرا
ثة. وىذا  تعليمية اغبدي ل ا . عدـ استخداـ الوسائل  ية. ىػ لعرب ا بالتكلم والتحاطب باللغة 

يا يف األ ية حال لعرب ا للغة  ا وضاع ال ىبتلف سباما عما عرب خاطب عن أوضاع تعليم 
للغة.  للغة وليست اكتساب ا ا ية موجهة بتعلم  لعرب ا للغة  ا اؼبدرسة، حيث أف تدريس 
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للغة  ا تعلم تعطي الطلبة قدرة على فهم أمباط كلمة  ل ا قائم على أسس  ل ا للغة  ا فتعليم 
ية ولكن من جانب أخرى أف ىذا  لعرب تواصل باللغة ا ل ا بة  تؤدي إىل عدـ قدرة الطل

للغة بعيدا عن تعليم  ا للغة اليت تركز على أمباط  ا ية. ومن جهة سيكولوجية فتعليم  لعرب ا
بة يف  تعليم يف مثل ىذا تؤدي إىل صعوبة الطل ل تعلم وا ل ا ية  مشوقة ومتفاعل. بل عمل

 تطبيق مادة الدراسة. 
دبثل ىذا ال  أف وضع الفصل (Krashen: 1985)وانطالقا فبا سبق قاؿ كراسُت      

للغة بطريقة واحدة  ا لتعليم اؼبرجوة، ويف نظرتو أف اإلنساف يكتسب  ا تناسب مع ىدؼ  ي
ؼبفهومة توصف بعالمة  اؿ اؼبقًتحات، وعند كراسُت أف اؼبقًتحة ا قب وىي فهم الرسالة و إ

i+1قباؿ أي مقًتحات من قبل الطلبة تسبب ضعف كفأة الطلبة يف لتكلم . وعدـ إ ا  
اللغة،  لعربة كأدة اإلتصاؿ. وىناؾ شيئ أخرى وىي عدـ اكتساب  ا والتحاطب بالللغة 
ية تستخدـ  لعرب ا للغة  ا ية اؼبدرس يف تدريس  ؼبتنوعة. وأغلب لتدريس ا ا واستخداـ طرؽ 
يقا للتدريس ألف  لقواعد والًتصبة، وىذه الطريقة تعترب من أسهل الطرؽ تطب طريقة ا

لتدر  ا تواصل والتخاطب يف الفصل مع الطلبة، اؼبدرس يسمح يف  ل ا يس باللغة األـ كأدة 
تيجيات متنوعة،و  تعليمية واسًتا ل ا واستخداـ ىذه الطريقة ال تطلب كثَتا من الوسائل 
ؼبعلم على الفصل وال يكوف  ؼبعلم والطالب عالقة تقليدية، حيث يسيطر ا العالقة بُت ا

عل ت ؼبعلم.للطالب إال أف يفعلوا ما يطلب منهم، وأف ي  موا ما يعرفو ويقدمو ا
ؼبنهاج       ية يف اؼبدارس الزالت غَت مستقرة حيث أف ا لعرب ا للغة  ا أوضاع تعليم 

ية اؼبقرر الدراسي عاـ  ؼباف واألحواؿ، قبد مثال يف بن لدي  9642الدراسي تتغَت بتغَت ا
يارية اليت  ؼبواد إخت ية تكوف من إحدى ا لعرب ا للغة  ا ثانوية قرر أف  ل ا ؼبدارس  تدرس فس ا

تاريخ، ولكن مع األسف ال توجد اؼبنهاج الدراسي. ففي عاـ  ل ا للغة وقسم  ا  9651قسم 
ية تدرس ساعتُت يف األسبوع،  لعرب ا للغة  ا ؼبنخاج الدراسي، وذلك أف مادة  تنظيم ا بدأ ب

ية تدرس  9661ويف عاـ  لعرب ا للغة  ا ؼبنهاج الدراسي من حيث أف  حدث تغَتا كبَتا يف ا
ؼبنهاج الدراسي توضح يف اؼبرحلة األخَت  للغات، وا ا للغة دوف سائر  ا ة فقط وؿبدودة بقسم 

ية. لتدريس ىي الطريقة اإلتصال ا  أف طريقة 
ية، ومن جانب أخرى       لعرب ا للغة  ا تعليم  ل ا عدـ استقرا ىذا الوضع تؤثر على ضعف 

ية عاـ  ن لدي ا رة الشؤوف  لقرار من وزا ا  اليت 42أ,  41، سواء كاف يف مادة 0336وجود 
نهائى. ورغم  ل ا ؼبواد اليت سبتحن يف اإلمتحاف  ية من ضمن ا لغرب ا للغة  ا ال تنص على مادة 
ؼبنهاج فإف ىناؾ ؿباولة اإلصالح والتجديد من قبل  لتغَتات وعدـ اإلستقرار يف ا ا
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ية بإندونسيا  لعرب ا للغة  ا لتطوير يف تعليم  اؼبسؤولُت واعبهة اؼبختصة. وؿباولة التجديد وا
ية، ومن جهدىا فتح ورشة زبطيط بدأ يف عاـ سبعي ن لدي ا ية وزارة شؤوف  نات ربت را

ية.   لعرب ا للغة  ا تعليم   منهاج دراسي ل
ينات قبح  ؿبدودةوجهد اغبكومة مل تكن       ن ؼبقرر الدراسي وإمبا يف شبا على تنظيم ا

لعربية السعودية وذلك بإنشاء فرع جامعة اإلماـ  ا اغبكومة بفتح العالقة مع اؼبملكة 
لعربية. ب. تدريب اؼبعلمُت ؿبمد  ا للغة  ا فو7 أ. نشر  بن سعود يف جاكرتا، ومن أىدا

ية وتزويدىم بالعلوـ اإلسالمية. ج. تطوير اؼبنهاج  لعرب ا للغة  ا اؼبؤىلُت لألجانب يف تعليم 
ؼبعاىد بإندونسيا. د. دعم اؼبساعدات للجامعات واؼبدارس كا  الدراسي يف اؼبدارس وا

. تعقد  ية للمعلمُت. فوجود اؼبؤسسات واعبمعيات لكتب الدراسي. ىػ لعرب ا للغة  ا ندوات 
ية  لعرب ا للغة  ا ية. ألف ال يبكن تقريق  لعرب ا للغة  ا نتشار  من الشرؽ األوسط تؤثر كثَتا يف ا
ية، ولذلك فإف تعليم  لعرب ا ية مكتوب باللغة  ن لدي ا لقرآف والكتب  من اإلسالـ حيث أف ا

ية أمر ضرورى والبد من اإلىتم لعرب ا للغة   اـ بو.ا
 الختام
توصل فحسب،       لعربية كوسيلة لل ا ية ؽبا مكانة ىامة للمسلمُت. وليست  لعرب ا فاللغة 

بوية والكتب اإلسالمية، بل إهنا تستخدـ يف ـبتلف  ن ل ا لقرآف الكرمي والسنة  غة ا وإمبا ىي ل
ل ا غة  ية أف جعلها ل لعرب ا للغة  ا ئة األمم اؼبتحدة، لقد شرؼ اهلل تعاىل  قرآف، األنشطة يف ىي

تو اػباسبة إىل رسولو ؿبمد صلى  تو اػبالدة للناس كافة إذ أوحى رسال وشرفها لتحمل رسال
نزيل7  ت ل ا ًا لعلكم تعقلوف»اهلل عليو وسلم، قاؿ تعاىل يف ؿبكم  ي ًا عرب ن ناه قرآ نزل نا أ « إ

لتسليم ) فإمبا «  بلساف عريب مبُت» ا يو عليو أفضل الصلوات وأمت  ب ويقوؿ اهلل تعاىل لن
ؼبتقُت وتنذر بو قومًا لدا( يسرن تبشر بو ا  .اه بلسانك ل
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