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واقع تعليم اللغة العربية يف املعاهد واملدارس بإندونيسيا
أمحد هداية اهللا زركشي

ملخص
إن اللغة العربية من اللغات اليت انتشر تعليمها يف شىت بالد العامل مبا فيها إندونيسيا. 
وكان دخوهلا إىل إندونيسيا متزامنا مع دخول اإلسالم إليها. فبدأ املجتمع حيبوا ويدرسوا 
اللغة، وذلك  إندونيسيا ضة هلذه  الكرمي. واآلن تشهد  القرآن  الكرمي  كوسيلة لفهم كتام 

بإنشاء مدارس ومعاهد كان جل اهتمامها تعليم اللغة العربية والعلوم اإلسالمية.

وعلى الرغم من اختالف طرق تدريس اللغة العربية يف تلك املؤسسات التعليمية، فإنه 
املعاهد  تستخدمها  اليت  التقليدية  الطريقة  مها  كبريين  قسمني  إىل  الطرق  تلك  تصنيف  ميكن 
بشكل  احلديثة  التعليمية  املؤسسات  عليها  تعتمد  اليت  احلديثة  والطريقة  التقليدية،  واملدارس 
أساسي. ومن املعاهد اليت تعتمد على هذه الطريقة هو معهد دار السالم كونتور احلديث. فهذه 
العربية يف إندونيسيا، ومنها الطريقة احلديثة  اللغة  املقالة ستبحث عن أنواع الطرق يف تعليم 

مبعهد دار السالم كونتور للتربية اإلسالمية احلديثة.

الكلمات املفتاحية: تعليم اللغة العربية، الطريقة التقليدية، الطريقة احلديثة.

مقدمة
تتغري حىت  ومل  ثابتة  العربية  اللغة  تعليم  يف  إندونيسيا  سياسة حكومة  إن 
اآلن وهي بإبقاء اللغة العربية ضمن مواد اللغة األجنبية. ميثل املسلمون ٨٨٪ من 
سكان إندونيسيا الذين بلغ تعدادهم ٢٥٠ مليون نسمة، وتدرس العربية يف املدارس 
العامة احلكومية حصة واحدة يف األسبوع، وذلك ضمن اللغات األجنبية االختيارية 
العربية  اللغة  تعليم  واقع  ولكن  وغريها).  واألملانية  والعربية  والفرنسية  (اإلجنليزية 
يف املعاهد اإلسالمية واملدارس الدينية إىل حد ما مدهش وذلك بالنظر إىل األمور 
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اآلتية: 

منها أن تدريس اللغة العربية يف املدارس املتوسطة والثانوية حكومية كانت أم   •
أهلية تأيت من جهود املدرسني وجديتهم، باإلضافة إىل دعم الوزارة للشؤون 

الدينية باملناهج والكتب املقررة.
برسالتها  التمسك  يف  والتقليدية  احلديثة  اإلسالمية  املعاهد  استقامة  ومنها   •
اللغة العربية على الطريقة القدمية أو الطريقة احلديثة بل  وخصوصا يف تعليم 

على الطريقة االزدواجية أو االنتقائية أو طريقة اجلمع.

العربية سواء كانت  اللغة  تعليم  تكامل جتارب اإلندونيسني وجناحهم يف 
على الطريقة القدمية أو على الطريقة احلديثة أو الطريقة االنتقائية أو طريقة اجلمع 
الفكري  اإلنتاج  العربية وإىل مرحلة  اللغة  تعليم  النضوج يف  أوصلتهم إىل مرحلة 

العلمي.

عرض  يف  خيتصر  أن  الباحث  حاول  األوضح،  التصور  على  وللحصول 
أم  كانت  حكومية  بإندونيسيا  واملدارس  املعاهد  يف  العربية  اللغة  تعليم  نشاطات 

أهلية، دينية كانت أم عامة اليت بلغ عددها آالف املعاهد واملدارس.

تعليم اللغة العربية للمبتدئني

يتمثل تعليم اللغة العربية للمبتدئني يف تدريب قراءة القرآن، وهذا موجود 
بيئة  املتواجدة يف  العامة  االبتدائية  واملدارس  الدينية  االبتدائية  املدارس  من  يف كل 
املسلمني، أو يف منطقة كثر فيها املسلمون. وقد زادت بعض املدارس بتدريب يف 
استخدام املفردات والكلمات ويف املحادثة العربية البسيطة من خالل تدريس قراءة 

القرآن.

قراءة  لتدريب  الطرق  تنوع  حسب  على  املستخدمة  الكتب  وتنوعت 
نظام  و«طريقة  الربقي»  و«طريقة  قراءيت»  و«طريقة  «اقرأ»  طريقة  منها  القرآن، 
الساعة املحدودة» وطرق أخرى كثرية. وجدير بالذكر أن الطرق السابقة هلا هيئتها 
اخلاصة، وتعقد دورات تدريبية خاصة يف املستويات املختلفة منذ روض األطفال إىل 
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اجلامعة لتعليم قراءة القرآن باستخدام تلك الطرق. باإلضافة إىل أن املدن واملناطق 
والواليات األكثر استقاللية تفرض على مجيع سكاا تعلم قراءة القرآن واكتساب 
الكفاءة فيها، وذلك يف برنامج حمو األمية يف قراءة القرآن. وهذا الربنامج ليس فقط 

يف املدارس واملعاهد بل يف املصليات وداخل األسر املسلمة.

تعليم اللغة العربية بالطريقة القدمية

إىل  التقليدية  املعاهد  يف  القدمية  الطريقة  على  العربية  اللغة  تعليم  وينقسم 
قسمني:

تعليم اللغة العربية بطريقة ترمجة الكتب الدينية العربية شفهيا من الشيخ  القسم األول: 
العامل هلدف تلقني العلوم الدينية من الكتب العربية املعتربة عندهم. 
ومنها   ،(weton) العام  التلقني  منها  أنواع،  ثالثة  القسم  هذا  ويف 
عرض القراءة على الشيخ (sorogan)، ومنها تدريب املناقشات من 
الكتب املدروسة يف برنامج حبث املسائل، وجتري املناقشة يف الغالب 

باللغة املحلية أي بلغة التالميذ. 

األدبية  والنصوص  والبالغة  والصرف  اللغوية كالنحو  الكتب  تعليم  القسم الثاين: 
النحو  بطريقة  أي  العربية  الدينية  الكتب  تعليم  يف  الطريقة  بنفس 
والترمجة. وصورة عملية تعليم اللغة العربية على طريقة النحو والترمجة 
يف املعاهد التقليدية كما يلي: يقرأ الشيخ كتابا ويترمجه كلمة فكلمة 
باللغة املحلية (لغة التالميذ). وبعد أن متت القراءة والترمجة إىل آخر 
فصل أو باب، شرع بشرحه وبيان ما تضمنه من القواعد والتعريفات 
مع اإلتيان مبثال منه. واخلطوة التالية تأيت من جانب التالميذ، وذلك 
يتأمل يف  املعهد، مث  فعله شيخ  ما  مثل  ويترمجه  الكتاب  يقرأوا  بأن 

مضمونه من القواعد والتعريفات، مث حيفظها.١ 

 ١,مود يونس، تاريخ ال)بية اإلسالمية ! إندونيسيا، (جاكرتا: موتيارا، ١٩٧٩)، ص: 

.٤٦-٥٢
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والترمجة  النحو  بطريقة  العربية  اللغة  تعليم  عن  أوضح  صورة  وإلعطاء 
املوجودة يف املعاهد التقليدية وهي كما يلي:

تعليم التالميذ القراءة الدقيقة لنصوص من احلكم واألمثال شعرا ونثرا وغريها   .١
من الكتب يف النحو والصرف والبالغة. 

استيعاب املقروء استيعابا تاما يشمل التفاصيل الدقيقة لتلك املادة أو النصوص   .٢
للوصول إىل دقة الفهم أو التذوق األديب.

اإلملام بقواعد النحو والصرف إملاما تاما ودقيقا ويشمل شرح املتون وتعليق   .٣
احلواشي عليها. 

واملجازية  احلقيقية  وداللتها  األدبية  املفردات  من  كبري  بقدر  الطلبة  تزويد   .٤
ومرادفاا، ومطالبتهم حبفظ قواعدها املطولة عن ظهر قلب ليساعدهم بذلك 

يف فهم نصوص الكتاب املقرر. 
القدماء.  بأسلوب  شبيه  أسلوب  يف  اإلنشاء  موضوعات  كتابة  الطلبة  تعليم   .٥
وهذا من أكمل التصوير هلذه الطريقة، مهما مل تصل املعاهد التقليدية إىل هذا 
املستوى إال القليلة منها بل قليلة جدا، وذلك ألن اهلدف يف تعليم اللغة العربية 
فيها جمرد متكني التالميذ القدرة على مطالعة الكتب العربية املعتربة عند شيوخ 

املعهد.

تعليم اللغة العربية على الطريقة احلديثة يف املعاهد احلديثة 

إن إنتشار النهضة اإلسالمية يف العامل اإلسالمي قد أحدثت اجتاها جديدا 
التربية والتعليم. ويف إندونسيا –حيث موضوع حبثنا– أيقظ نسيم هذه  يف جمال 
النهضة العلماء اإلندونيسيني من غفلتهم حىت رأوا ضرورة تطوير التربية والتعليم.٢ 
ألن متطلبات األمة زادت وتوسعت، جبانب أن النظام التقليدي يف املعاهد التقليدية 
بطيء للغاية وقد ال يناسب وال يوازي مبقتضيات األمة يف العصر احلديث وحيتاج 

إىل إعادة النظر يف تناسب الطرق واملادة والزمن املخصص هلا.

٢ هم&، 'مد عبده وأثره ! إندونيسيا، (جاكرتا: تنتا ماس، ١٩٦١)، ص. ؟؟؟
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اليت  إندونيسيا  أرض  يف  اهلولندي  االستعمار  مدارس  نشأة  إىل  باإلضافة 
فعاليتها  اليت ظهرت  السهلة  املتدرجة  وباملناهج  املنظمة  الدراسية  بالفصول  تتميز 
وخصوصا يف تعليم اللغة اهلولندية واللغة االجنليزية وغريها من اللغات األوروبية. 
يتمكن التالميذ ذه املناهج من اكتساب اللغة اهلولندية يف أقصر وقت نسبة إىل 
تلك  خرجيي  أن  من  خطريا  األمر  وزاد  التقليدية.  املعاهد  يف  العربية  اللغة  تعليم 
املدارس متأثرين باحلضارة األوروبية إىل حد مؤسف ويؤدون الوالء إىل املستعمرين. 

معهد  اإلندونيسية  الوطنية  النهضة  ظروف  أي  الظروف  هذه  يف  ونشأ 
كونتور احلديث، أو يقال املعهد العصري كونتور، وبالتحديد يف العشرينات من 
هذا القرن (١٩٢٦). ولقد اجتهد املعهد يف تعليم اللغة العربية املبنية على الطريقة 
احلديثة حبيث أتقن وداوم وواصل واستقام يف ممارسة تنفيذ الطريقة احلديثة يف تعليم 

اللغة العربية منذ العشرينات حىت اآلن. 

ومن امتيازات معهد كونتور العصري هو اجلمع بني املذهبني العظيمني يف 
نظام التربية. وأوهلما مذهب نظام املعهد التقليدي وثانيهما مذهب نظام املدرسة 
أو  املستوى  ترتيب  ويف  السهلة  املتدرجة  املناهج  ترتيب  يف  يتميز  الذي  املنظمة 
يف  املعلومات  غرس  النظام يف  هذا  وجنح  اإلنسان.  تطور  مراحل  الفصل حسب 
أذهان التالميذ ومتكينهم من اللغة األجنبية يف أسرع وقت ممكن وقد ال حيتاج إىل 

الذكاء الزائد. 

ومن امتيازات معهد كونتور العصري أيضا أنه يف تنسيق املنهج املتكامل 
جيمع بني منهج تعليم العلوم العامة والعلوم الدينية واللغة اإلجنليزية، واختذ العربية 
لتدريس العلوم الدينية واللغة اإلجنليزية لتدريس العلوم اإلجنليزية واللغة اإلندونيسية 
لتدريس املواد األخرى. بعبارة أخرى مجع هذا املعهد بني ثالثة عناصر يف التربية 
اإلسالمية، وهي تعويد التخشع عن طريق تدريبات تزكية النفس يف نظام احلياة 
ملدة ٢٤ ساعة يوميا، مث التفقه يف الدين مث التثقف بالثقافات الواسعة. وذا متسك 
املعهد برسالته املعهدية خصوصا يف تكوين شخصية تالميذه ليصبحوا فيما بعد خنبة 

األمة وقادم يف كل ميادين اجلهاد.
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واقتدى على هذا النمط خرجيو معهد كونتور العصري، وكذلك خرجيو 
معاهد خرجيي كونتور، وخرحيو معاهد خرجيي خرجيي كونتور. ويبلغ نوع مثل 
هذا املعهد قرابة ألف معهد، وهي منتشرة يف أحناء إندونيسيا. واآلن ال ختلو أية 
مؤسسة يف تعليم اللغة العربية على الطريقة احلديثة يف إندونيسيا من عناصر كونتور 

بشكل مباشر أم غري مباشر.

يف  احلديثة  الطريقة  على  العربية  اللغة  تعليم  طريقة  انتشرت  الواقع  وذا 
إندونيسيا يف املدارس واملعاهد واجلامعات وحىت املؤسسات التربوية األخرى. ويف 
السبعينات جاء الدعم الكبري من حكومة إندونيسيا عن طريق وزارة الشؤون الدينية 
يف تطوير مناهج تعليم اللغة العربية يف املدارس واجلامعات احلكومية وتوفريها مبعامل 
اإلسالمية  للشؤون  العام  أمينها  اإللكترونية يف كل جامعة. وذلك يف عهد  اللغة 

الشيخ الدكتوراندوس كفراوي رضوان (الكونتوري). 

وأما صورة تنفيذ الطريقة احلديثة يف تعليم اللغة العربية يف معاهد كونتور 
إليها فسوف تتبني عن طريق قراءة  املنتمية  العصرية وفروعه واملعاهد أو املدارس 
جدول املواد الدراسية وعدد حصص يف كل أسبوع يف نظام الست السنوات الذي 
يشمل املستوى اإلعدادي أو املتوسط ٣ سنوات واملستوى الثانوي ٣ سنوات.٣ 
فتدريس اللغة العربية يف خالل الدروس األخرى كاإلجنليزية والعلوم العامة األخرى. 

وميكن أن نرى أشياء تتعلق بتعليم اللغة العربية يف معهد كونتور كالتايل:

أن املواد يف اللغة العربية والتمرينات للمبتدئني خصوصا يف السنة األوىل تنال   .١
قسطا كبريا من الوقت، ألا تعترب األساس يف تعليم اللغة العربية على الطريقة 

املباشرة. 

وأما يف السنة الثانية فدروس املطالعة واإلنشاء والنحو واخلطابة تدرس بصورة   .٢
مكثفة كدروس التدريبات التطبيقية يف الطريقة احلديثة لتمكينهم من املهارات 

اللغوية األربع. 

بنظرية  بعدها  السنة  الوحدة ويف  نظرية  إىل  متيل  األوىل  السنة  أا يف  ويبدو   .٣

٣ كلية املعلمني اإلسالمية، املواد الدراسية وعدد احلصص يف كل أسبوع (منشورات مكتب كلية 

املعلمني اإلسالمية بكونتور)، (كونتور، مطبعة دار السالم، ١٩٨٥)، ص: ٣.
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الفروع. 

وأن املواد الدينية كلها تدرس بالعربية لتزويد التالميذ بالثروة اللغوية، فطرق   .٤
تعليمها أيضا الطريقة احلديثة خصوصا يف شرح املفردات يف كل درس ويف 

شرح مضمون املوضوع. 

وإلعطاء التصور األوضح عن تعليم تلك املواد أراد الباحث أن يبني طريقة 
تعليم بعض املواد ذات العالقة املتينة بالطريقة احلديثة يف تعليم اللغة للناطقني بغريها.

اللغة العربية يف السنة األوىل  .١

جناح  على  تساعد  اليت  اإليضاح  كوسائل  باألدوات  املدرس  استعداد   .١
التعليم.

عندما أراد املدرس أن يدرس الكلمات اجلديدة عليه أن يقرا باألشياء   
مباشرة مع عدم ترمجتها إىل لغة التالميذ (املحلية أو الوطنية)، مث يدعو 

التالميذ إىل حماكاته يف نطقها مجاعة. املثال: 

هذه كراسة هذا كتاب     

هذه سبورة هذا مقعد     

هذه طالسة  هذا قلم      

كتابة املدرس تلك الكلمات على السبورة بعد تلفيظها واحدة فواحدة.  .٢

األمر التالميذ بعمل التمرينات بعد االنتهاء من الدرس.  .٣

درس املطالعة العربية  .٢

توجيه األسئلة اليت توصل أذهان التالميذ إىل موضوع، مث كتابة املوضوع   .١
على السبورة.

على  وكتابتها  التالميذ  مع  بتلفيظها  الصعبة  املفردات  املدرس  يشرح   .٢
السبورة مث شرح معناها بالطريقة احلديثة. 

يلخص املدرس الدرس مع الربط وحيلله باملناقشة والتشويقات مث يستنتج   .٣
املغزى.
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يقرأ املدرس الدرس أو املقالة منوذجا لقراءة التالميذ بعد معرفتهم املوضوع.   .٤
يقرأ بعض التالميذ املقالة واحدا فواحدا مع اإلصالح من املدرس.   .٥

املفردات  أو  البحث عن اجلمل  املقالة بصوت خفيف مع  التالميذ  يقرأ   .٦
الغامضة. 

يشرح املدرس سؤال التالميذ عن املفردات والكلمات الغامضة.  .٧
يقرأ املدرس ما على السبورة والتالميذ يالحظوا.  .٨

يكتب التالميذ ما على السبورة يف كراستهم.   .٩
١٠. يقرأ التالميذ املقالة صامتني إعدادا ملواجهة التطبيق.

١١. التطبيق عن مضمون الدرس اجلديد بإجابة األسئلة والتكلم عن مضمون 
املوضوع. 

درس قواعد اللغة العربية  .٣
إّن تدريس القواعد يف املعاهد احلديثة بالطريقة احلديثة تبدأ يف السنة الثانية.   
وذلك بعد متكن التالميذ من املحادثة باللغة العربية يوميا. واخلطوات كما يلي:

منها  الصحيحة، مث خيتار  اجلمل  من  بأمثلة  بإتيان  التالميذ  املدرس  يأمر   .١
لألمثلة ما هي مناسبة بالقاعدة اليت يريد تدريسها. 

يكتب املدرس تلك األمثلة على السبورة مع وضع العالمات اخلاصة على   .٢
الكلمات اليت يريد شرحها. 

يشرح املدرس الكلمات اليت يطلب منها قاعدا.   .٣
مث  املدرس  من  باملساعدة  التالميذ  من  القواعد  استنباط  املدرس  يطلب   .٤

يكتبها على السبورة. 
يقرأ املدرس ما على السبورة والتالميذ يالحظونه.  .٥

يكتب التالميذ ما على السبورة.  .٦
يقرأ واحد من التالميذ أو أكثر مذكراته بعد انتهائه من الكتابة واآلخرون   .٧

يالحظون مذكرام.
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يقرأ مجيع التالميذ مذكرام وكتبهم صامتني إعدادا للتطبيق.  .٨

يأمر املدرس التالميذ بإقفال مذكرام وكتبهم مث ميسح ما على السبورة   .٩
سبق  الذي  الدرس  من  واإلعراب  والقواعد  األمثلة  عن  يسأهلم  وأخريا 

بيانه.

هذه جمرد مثال من سري تعليم املواد اللغوية يف املعاهد احلديثة بإندونيسيا، إال 
أن جناح تعليم اللغة العربية فيها قد يكون بأسباب أخرى مساعدة على ذلك، وأمهها 
أن نظام املعهد يفرض التالميذ أن يكونوا يف حرم املعهد ٢٤ ساعة يف ست سنوات 

ملن دخلوا بعد االبتدائية وىف أربع سنوات ملن دخلوا بعد املتوسطة أو اإلعدادية.

وىف نظام املعهد أيضا إمكانية خلق البيئة اللغوية سواء كان يف الفصل أم 
خارج الفصل. وسنذكر بعض العوامل املساعدة على جناح تعليم اللغة العربية على 

الطريقة احلديثة يف املعاهد احلديثة.

وجود هيئة ترقية اللغة العربية واإلجنليزية، ومن أهم وظائفها كالتايل:  .١

اإلشراف العام يف تنفيذ نظام استعمال اللغة الرمسية وحماكمة املتجاوزين   .١
وفرض العقوبات التربوية هلم.

تلقني املفردات اجلديدة كل صباح ال تقل عن عشر كلمات.  .٢

إصدار املجلة احلائطية وتفريضها للمسابقات بني الفصول أو املساكن أو   .٣
بني فرق الكشافة.

عقد املسابقات يف التمثيلية املسرحية بني املراحل واملساكن.  .٤

الصغار  ملستوى  خنبتهم  بني  املسابقات  وعقد  املنربية  اخلطابة  تدريب   .٥
ومستوى الكبار.

عقد مهرجان اللغة العربية مرة يف السنة.  .٦

النشاطات األخرى اليت قام ا قسم اإلعالم. ومن أهم نشاطات القسم:  .٢

قراءة اإلعالنات املختلفة من كل املرافق يف املعهد ملن يرغب يف تعميم   .١
املعلومات يف املناسبات املختلفة.

قراءة أنباء الوفاة وطلب الدعاء للمتوىف وللمريض بعد صالة املغرب.  .٢
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املناسبات  يف  بالشريط  أو  بالراديو  اجليدة  العربية  باللغة  اخلطابة  نشر   .٣
اخلاصة.

العربية على الطريقة احلديثة يف  اللغة  وهكذا تسري نشاطات برامج تعليم 
املعاهد احلديثة اليت تعطي لونا خاصا يف تقدم تعليم اللغة العربية بإندونيسيا.

أواالنتقائية يف  التوقيفية  الطريقة  أو  اجلمع  بطريقة  العربية  اللغة  تعليم 
املدارس يف إندونيسيا.

القدمية أي  الطريقة  العربية على  اللغة  تعليم  التقليدية يف  املعاهد  إن جناح 
النحو والترمجة ثابت يف تاريخ اللغة العربية بإندونيسيا، فال ميكن بأي حال نسيانه. 
وجناح معاهد كونتور العصرية وفروعه يف تعليم اللغة العربية على الطريقة احلديثة 
أيضا واقعي ال ميكن ألي واحد إنكاره، وأّن االقتداء بأحدمها ليس بأمر سهل ال 
سيما عند املدارس دون املساكن الداخلية وبعدد اخلصص املحدودة، ملجرد ساعتني 

يف األسبوع مع أن باقي املواد الدينية تدرس باللغة اإلندونيسية. 

القدمي  التوسطي مببدأ «املحافظة على  الظروف ظهر االجتاه  يف مثل هذه 
الصاحل واألخذ باجلديد األصلح». فحاولوا بإجياد الطريقة األنسب واألكثر فعالية. 
ومرة  اإلزدواجية،  بالطريقة  مرة  مسيت  املتنوعة  الكثرية  التوفيقية  الطرق  فظهرت 
بالطريقة االنتقائية،، ومرة بالطريقة املختارة، ومرة بطريقة اجلمع. ولكثرة نوعها 
وعدم ثبوا واستقامتها، أراد الباحث أن يعرض الطريقة التوقيفية األكثر انتشارا 
واستعماال وهي طريقة تعليم اللغة العربية يف املدارس احلكومية (املتوسطة والثانوية) 
واملدارس املنتمية إليها، ويف املعاهد التقليدية اليت أقامت املدرسة النظامية اخلاضعة 

ملناهج احلكومة. 

انتشرت هذه التجرية، وخصوصا بعد إصدار قرار من وزارة الشئون الدينية 
بشأن تعليم اللغة العربية، وذلك قرار رقم ٧٤ سنة ١٩٧٦ م مفاده أن تعليم اللغة 
العربية بناء على نظرية الوحدة. مث قام خنبة من املدرسني بتصميم املناهج تلبية لقرار 
الوزارة، وتنوعت الكتب للتعلم بني كل منطقة ومدرسة وتفاوتت صورة تنفيذها. 
إىل  متيل  وبعضها  كثريا،  الترمجة  حنو  تتجه  اليت  القدمية  الطريقة  إىل  متيل  بعضها 
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الطريقة احلديثة لتوفر اإلمكانيات. مث جاء القرار بتصميم منهج تعليم اللغة العربية 
للمرحتني املتوسطة والثانوية وبالتحديد يف سنة ١٩٨٤ مع وجود التعديالت منها. 
ويف سنة ٢٠٠٨ أصبح الكتاب املذكور مقررا يف املدارس احلكومية إىل اآلن وأيضا 
يف املدارس املنتمية إليها وحىت يف املعاهد التقليدية املطورة بإنشاء املدرسة النظامية 
فيها. مل يتوقف املدرسون يف تأليف الكتاب املقرر يف كل منطقة تليبة للقرار اجلديد 

من وزارة الشؤون الدينية يف سنة ٢٠١٣ م. 
والصورة العامة يف تنفيذ الطريقة التوقيفية أو طريقة اجلمع هي كما يلي:٤

أن تصميم كتاب تعليم اللغة العربية للمرحلتني املتوسطة والثانوية مبين على   .١
نظرية الوحدة، وأن اهلدف األخري هو متكني التالميذ من مهارة القراءة.

أن الكتاب املقرر يف تعليم اللغة العربية يف ستة جملدات للمرحلتني املتوسطة   .٢
والثانوية تلبية لقرار وزارة الشؤون الدينية رقم ٢ سنة ٢٠٠٨ وتطويرا للكتاب 

السابق ١٩٨٤ م. 
وأن الكتاب املقرر املذكور يعترب أقصى اجلهد يف سياسة حل مشكلة ضيق   .٣
الوقت، وقلة حصص اللقاء بني املدرس والتالميذ، وصعوبة خلق البيئة اللغوية 

خصوصا يف املدارس دون املساكن الداخلية.
كل درس يف كل جملد حيتوي على املفردات والعبارات مث احلوار مث التركيب   .٤
مث القراءة مث الكتابة والدروس اإلضافية إن أمكن وخاصة للمتوفقني يف الفصل. 
وتأيت بعدها تدريبات على االستماع ومترينات عامة يف نصف الفصل الدراسي 

ّمث املفردات املترمجة إىل اإلندونيسية.
فهم مصمم الكتاب وضع املدارس وظروفها يف إندونيسيا املبنية على الكفاءة   .٥
الفردية والكفاءة اجلماعية معتربة كانت أم غري معتربة. وكما أن دروس إضافية 

تعقد للمتفوقني فقط خارج الدوام.
التالميذ وخلفيام،  لوجود تفاوت يف كفاءة املدرسني واختالف يف كفاءة   .٦
وتفاوت الوسائل وتسهيالت واالمكانيات األخرى، أدت هذه كلها إىل تفاوت 

٤ هوي، مقدمة كتاب تعليم اللغة العربية (ا"نهج �م ٢٠٠٨)، ج. ٦، (سيمارانج، كريا 
طه فوترا)، ص. ا*ال وا)اء والواو.
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تنفيذ اخلطوات واستقامتها بني املدارس كما هي املرسومة يف الكتاب، فاللجوء 
إىل الترمجة مما ال ميكن اجتنابه بادعاء ضيق الوقت وبالظروف األخرى.٥

الطريقة  أو  اجلمع  طريقة  تنفيد  بأن  إندونيسيا  يف  أحد  على  خيفى  وال 
التوفيقية املبنية على نظرية الوحدة هلدف إكساب التالميذ املهارات اللغوية األربع 
املقرر  وبالكتاب  والثانوية  املتوسطة  املرحلتني  يف  القراءة  مهارة  يف  التفضيل  مع 
املذكور وغريه ملن أحسن احلل وأنسبها باهلدف يف ظروف مدارس إندونيسيا، إال 
أن أحسن تنفيذها وأجنحها حني تنفذ يف املدارس الثانوية بنظام خاص باملساكن 

.(MA.PK) الداخلية كاملة ببيئتها اللغوية اجليدة

خامتة

تتضح يف املباحث السابقة الصورة الكاملة عن واقع تعليم اللغة العربية يف 
املعاهد واملدارس بإندونيسيا وتعترب من أغلى ثروة جتارب املجاهدين يف تعليم اللغة 
العربية يف إندونيسيا للناطقني بغريها. وأوصلت هذه التجارب املسلمني إىل مرحلة 
النضوج يف تعليم اللغة العربية، حبيث ال توجد كلمة أحسن الطريقة وال أفضلها 
يف تعليم اللغة العربية، وإمنا حاجتنا إىل الطريقة األنسب باهلدف املرسوم بالظروف 
اخلاصة. فكل الطريقة اليت تناسب وتوصل إىل اهلدف هي األحوج. ألن الطريقة 
القدمية النحو والترمجة تناسب اهلدف يف املعاهد التقليدية. والطريقة املباشرة املدعم 
املعاهد  هدف  تناسب  والفروع  الوحدة  نظرية  على  املبنية  احلديثة  الطرق  جبميع 
العصرية، وكما أن طريقة اجلمع أو الطريقة االزدواجية املبنية على نظرية الوحدة 

تناسب ظروف مدارس إندونيسيا وحلها األنسب. 

يف  التعليمية  املؤسسات  من  واملادي  الروحي  الدعم  وجود  إىل  باإلضافة 
تعليم اللغة العربية أمثال معهد العلوم العربية واالسالمية التابعة جلامعة اإلمام حممد 
بن سعود جباكرتا، ومعاهد أيب بكر وعمر وعثمان وعلي يف مدن إندونيسيا التابعة 
لدولة اإلمارات، واملعاهد األخري من الدول العربية جزء ال يتجزأ من واقع اللغة 

٥ أ(د هداية اهللا زر$#، اللغة العربية % إندونيسيا دراسة وتار�ا، رسالة ا�كتوراه 
مقدمة إ5 جامعة ا1نجاب سنة ١٩٩٢، ص. ٢١٧. 
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العربية يف املعاهد واملدارس يف إندونيسيا إال أن تلك املعاهد يف مستوى اجلامعة 
وسيبحثها باحث آخر يف جلسة أخرى.
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