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إشكاليت حعيلم اللغت العربيت في املؤسساث التربويت إلاسالميت في
إندونيسيا

مسخخلص
الخللُم في ؤلاظالم ٌشمل حمُم أبلاد خُاة اإلاعلم .ئما ألابلاد
ؤلالهُت جخللم باهلل ،أو ألابلاد ؤلاوعاهُت اإلاخلللت بالىاط،
وألابلاد اليىهُت اإلاشجبؼت باليىن .وبالخالي فان مادة التربُت في
ؤلاظالم هي أًظا واظلت حذا حشمل حمُم ألابلاد الثالزت  ،وهي
بصفت كامت مىاد الللُذة واللبادة وألاخالق واللغت وألادب
والللىم والخىىىلىحُا .الخللُم ؤلاظالمي مصذسه باليامل ٌعدىذ
ئلى اللشآن والعىت .وبالىـش ئلى أن اإلاصذس الشئِس ي هى اللشآن
والعىت  ،فان اللغت اللشبُت حللمها وفهمها هى طشوسي ألنها
اللغت اإلاعخخذمت في هال اإلاصذسًٍ .اللغت اللشبُت في ئهذوهِعُا
هأهبر دولت ئظالمُت في اللالم ،هي واخذة مً اإلاىاد الالصمت في
اإلاىاهج الذساظُت للمإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت الخيىمُت  ،في
خحن أن في اإلاإظعاث التربىٍت اللامت هي مىاد اخخُاسٍت .ولىً
بؼبُلت الخاٌ في كملُت حللُم اللغت اللشبُت واحهذ الللباث
والصلىباث باإلطافت ئلى الخدذًاث  ،خُث اللغت اللشبُت هي لغت
أحىبُت لشلىب ئهذوهِعُا .ؤلاشيالُاث والخدذًاث التي جىاحه
اإلاإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت في ئهذوهِعُا مخىىكت ئلى خذ هبحر،
ولىً في الىاكم ال جضاٌ هىان أوحه حشابه في اإلاشاول
والخدذًاث اإلاىاحهت بحن اإلاإظعاث الخللُمُت مم بلظها البلع
 ،بدُث ًمىً ججمُلها في كذة هلاغ سئِعُت كلى الىدى الخالي:
( )1ؤلاشيالُاث العُاظُت؛ ( )2ؤلاشيالُاث الاحخماكُت)3( .
ؤلاشيالُاث اإلاىهجُت .لىً كلى الشغم مً اللذًذ مً الخدذًاث
والللباث التي جىاحهها  ،ئال أن ول رلً ًمىً أن ًيىن فشصت
لخؼىٍش حللُم اللغت اللشبُت في اإلاإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت في
ئهذوهِعُا.

ئشيالُت ،حللم اللغت اللشبُت ،اإلاإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت
في ئهذوهِعُا
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Abstract
Education in Islam covers the entire dimension of a Muslim's
life. Bothdimensions ilahiyyahrelate to their relationship to
God, or the dimensions of insaniyyah in relation to other
human beings, as well as the dimensions of kauniyyah in
relation to the universe. So the educational material in Islam is
also very broadly covering the three dimensions, which are
largely the subject of Aqidah, Ibadah, Morals, Languages and
Literature, Science and Technology. Islamic education is
entirely sourced and based on the Qur'an and the Sunnah.
Given that its main source is the Qur'an and the Sunnah, then a
necessity to study and understand the language used by both
sources is Arabic. In Indonesia as the world's largest Muslim
population, Arabic is one of the mandatory subject material in
the national curriculum for Islamic education institutions, while
for public education institutions as the subject matter of choice.
But of course in the course of learning it encounters obstacles
and difficulties as well as challenges, where Arabic is a foreign
language morning Indonesian people. This research is a library
research (Library Research) that is equipped with data from the
field. The data collected are from the literature or from the
informants related to this theme. The author describes the data
through the deskreptive method and then draws conclusions
that the undertaking is done objectively and systematically. The
results show that the obstacles and challenges faced by Islamic
educational institutions in Indonesia are quite diverse, but they
still have similarities between one institution and another, so
they can be grouped into the following major points: (1)
politically problematic ; (2) problematic in sociological terms;
(3) problematic in terms of methodology. But despite the many
challenges and obstacles faced, but all of that can be an
opportunity to develop Arabic language learning at Islamic
educational institutions in Indonesia.
Problems, Arabic Learning, Islamic Educational Institutions in
Indonesia

مقدمت
 أو ألابلاد، ئما ألابلاد ؤلالهُت جخللم باهلل.الخللُم في ؤلاظالم ٌشمل حمُم أبلاد خُاة اإلاعلم
 وبالخالي فان مادة التربُت في ؤلاظالم هي أًظا. وألابلاد اليىهُت اإلاشجبؼت باليىن،ؤلاوعاهُت اإلاخلللت بالىاط
 وهي بصفت كامت مىاد الللُذة واللبادة وألاخالق واللغت، واظلت حذا حشمل حمُم ألابلاد الثالزت
 وبالىـش ئلى أن. الخللُم ؤلاظالمي مصذسه باليامل ٌعدىذ ئلى اللشآن والعىت.وألادب والللىم والخىىىلىحُا
 فان اللغت اللشبُت حللمها وفهمها هى طشوسي ألنها اللغت اإلاعخخذمت،اإلاصذس الشئِس ي هى اللشآن والعىت
.ًٍفي هال اإلاصذس
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اللغت اللشبُت في ئهذوهِعُا بيىهه هأهبر دولت ئظالمُت في اللالم ،هي واخذة مً اإلاىاد الالصمت في
اإلاىاهج الذساظُت للمإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت الخيىمُت ،في خحن أن في اإلاإظعاث التربىٍت اللامت هي
مىاد خخُاسٍت .ولىً بؼبُلت الخاٌ في كملُت حللُم اللغت اللشبُت واحهذ الللباث والصلىباث باإلطافت
ئلى الخدذًاث  ،خُث اللغت اللشبُت هي لغت أحىبُت لشلىب ئهذوهِعُا.
مً اإلاخىكم أن دخىٌ اللغت اللشبُت ئلى ئهذوهِعُا ًخماش ى مم دخىٌ ؤلاظالم ئلى ئهذوهِعُا في
اللشن الثالث كشش اإلاُالدي .ارا هـشجم الى الخاسٍخ ،ئن اللغت اللشبُت ولغت أحىبُت للشلىب ئهذوهِعُا
ملشوفت مما واهذ كلُه في غحرها مً اللغاث ألاحىبُت كبل رلً بىثحر مثل ؤلاهجلحزًت والهىلىذًت واإلااهذسًٍ
وألاإلااهُت والفشوعُت .لىً إلاارا في واكم الُىم ،أصبذ حللم اللغت اللشبُت أكل سغبت لذي ؤلاهذوهِعحن ،مم
أن غالبُت العيان ؤلاهذوهِعُحن معلمىن .هل هزا ًخللم أًظا بخاسٍخ اظخلماس هىلىذا في ئهذوهِعُا،
وخاصت مم شلاسهم الزهب ،الذًً و اإلاجذ ( .)Gold, Gospel, Gloryخُث ًلىم أخذ أشياٌ الاظخلماس
بيشش اإلاعُدُت ومداولت طغؽ ول ألامىس اإلاخلللت باإلظالم ،بما في رلً حللم و حللُم اللغت اللشبُت
هشلاس لإلظالم.
الص يء الىخُذ الزي ال ًمىً ئهياسه أن أغلبُت العيان ؤلاهذوهِس ي ٌلخبرون أن اللغت اللشبُت لغت
الذًً ،بدُث ًيىن غشض حللمهم اللشبُت ًلخصش كلى هذف فهم حلالُم ؤلاظالم فلؽ .كلُل حذا مً
ٌعتهذف حللم اللغت اللشبُت ولغت الاجصاٌ ًجب اظخخذامها في اللذًذ مً اإلاجاالث هما في اللغاث
ألاخشي .لزا فان اإلاخدمعحن للغت اللشبُت في ئهذوهِعُا ًلخصشون ئلى خذ هبحر كلى الؼالب الزًً ًذسظىن
في اإلاإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت فلؽ.
حللُم اللغت اللشبُت في اإلاإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت في ئهذوهِعُا بالخأهُذ ال ًخخلى كً
الاشيالُاث ومىاحهت اللذًذ مً الخدذًاثً .داوٌ هزا البدث اظخىشاف ئشيالُاث حللُم اللغت اللشبُت
في ئهذوهِعُا ،خاصت في جؼبُم حللُم اللغت اللشبُت في اإلاإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت.
هىان باخثىن مخلذمىن كذ بدثىا كً ما ٌشبه بمىطىق هزا البدث ،منهم كضٍض فخش الشاصي
الزي كذ هخب كً مشىالث لغىٍت وغحر لغىٍت في حللُم اللشبُت لذي الؼالب ؤلاهذوهِعُحن وخلىلها.
وأخمذ صوي فإاد الزي هخب بدثا بذساظت مىخبُت كً مشىالث حللُم اللشبُت فى ئهذوَعُا مً هاخُت
العُاظُت والاحخماكُت واإلاىهجُت .وهخب هذاًت هىذاهج ششٍف كً مشىالث حللُم اللشبُت مً هاخُت
مشىالث لغىٍت وغحر لغىٍت واحخماكُت .فهزه البدىر جلهم الباخثت وجذفلها كلى هخابت البدث اإلادشابه

Abjadia, Vol. 3 No. 2, Jul-Des 2018 | http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/abjadia | e-ISSN: 2443-0587 | ISSN: 2528-3979

إشكالية تعيلم اللغة العربية في المؤسسات التربوية اإلسالمية في إندونيسيا
Mardhiya Agustina

لىً بمضاج ػشٍلت دساظت مىخبُت ومُذاهُت كً ئشيالُاث حللُم اللغت اللشبُت في اإلاإظعاث التربىٍت
ؤلاظالمُت في ئهذوهِعُا.
وٍيىن جشهحز هزا البدث في ظإاٌ واخذ كً ما هي ؤلاشيالُاث اإلاىاحهت في حللُم اللغت اللشبُت
في اإلاإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت في ئهذوهِعُا .والغشض مً هزا البدث هى إلالشفت جلً ؤلاشيالُاث وهي
ئشيالُاث حللُم اللغت اللشبُت في اإلاإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت في ئهذوهِعُا..

منهج
هزا البدث هى بدث مُذاوي الزي ٌعدىذ ئلي هـشٍاث التي جم دساظتها كبله .فالياجبت في أوٌ شيئ
ًفلل دساظت أولُت خُث جىـش لىاكم حللُم اللغت اللشبُت في اإلاإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت في ئهذوهِعُا
وسأث أن فُه بلع اإلاعائل ،مثل صلىبت حللُم الؼالب الىؼم الصخُذ لليلماث اللشبُت ،وأًظا مثال أن
اإلاذسط ًفظل أن ًذسط اللىاكذ كلى الخؼبُم ،أًظا هثحر مً الؼالب ال ًشغبىن في حللم اللغت اللشبُت.
فهزه اإلاعائل جيىن هلؼت البذاًت كُام الياجبت هزا البدث .زم كامذ الياجبت بذساظت الىـشٍاث كً حللُم
اللغت اللشبُت في ئهذوهِعُا وئشيالُاجه مً اإلاصادس اإلاىخىبت والىخب و هخائج البدث العابم اإلاصذسة في
اإلاذوهاث .وبلذ ئهماٌ دساظت الىـشٍاث كامذ الياجبت بذساظت في اإلاُذان .ورلً بمىاكشت اإلاماسظحن في
حللُم اللغت اللشبُت وبعإالهم خىٌ ئشيالُاث في حللُم اللغت اللشبُت خُث جيىن ألاظئلت معدىذة مً
الىـشٍاث اإلاذسوظت ظابلا .وهزه الذساظت اإلاُذاهُت جلىم بها الياجبت بمذًىت بىجشماظحن ومشجافىسا ووىساو.
وبلذ خصىٌ الياجبت كلى اإلاللىماث كام بخدلُلها وجصيُفها زم ٌلشض هخائج البدث بىخابتها كلى شيل
الجذاوٌ.

نخائج
جطور اللغت العربيت في إندونيسيا
هما أوضخىا ً
ظابلاٌُ ،لخلذ أن دخىٌ اللغت اللشبُت ئلى ئهذوهِعُا ًخماش ى مم دخىٌ ؤلاظالم ئلى
ئهذوهِعُا .الخلالُم ؤلاظالمُت معخمذة باليامل مً اللشآن والعىت اللزًً باللغت اللشبُت .لزا ًداوٌ
الذكاة والضكماء الذًيُىن حللم اللغت اللشبُت لفهم حلالُم ؤلاظالم و وششها.
ووفم أصسا ،بدعب ما هلل كىه شمغ الهادي ،أن مما ًذكم جؼىٍش اللغت اللشبُت في ئهذوهِعُا
هى وحىد اإلاخخصصىن في اللغت اللشبُت مً الذكاة ؤلاهذوهِعُحن الزًً دسظىا في الذوٌ اللشبُت كلى وحه
الخصىص في مىت اإلاىشمت واإلاذًىت اإلاىىسة والتي بذأث خىالي اللشن اٌ 17و18م .بلذ كىدتهم ئلى
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ً
ئهذوهِعُا ،لم ًىخفىا بيشش الخلالُم الذًيُت فدعب ،بل كامىا أًظا بخللُم اللغت اللشبُت لؼالبهم .منهم
أًظا في وكذ الخم صذسث مإلفاث ئظالمُت ضخمت مىخىبت باللغت اللشبُت .ومً بحن هزه اإلاإلفاث ما
ألفها هىس الذًً الشاهحري هخاب بلىىان حجت الصذًم ،وجبُان في ملشفت ألادًان ،وهخاب أظشاس ؤلاوعان في
ملشفت الشوحي والشخمً .زم اإلاإلفاث التي ألفها خمضة فىصىسي بلىىان أظشاس اللاسفحن و هخاب ششاب
اللاشلحن ،واللذًذ مً اإلاإلفاث الطخمت ألاخشي باللغت اللشبُت.
ًمخذ جؼىٍش اللغت اللشبُت بذخىله ئلى مجاٌ التربُت والخللُم كلى هؼاق واظم .لم ٌلذ الذاعي

ِّ
ٌللم اللغت اللشبُت في مجالغ الللم وخللاث جشبىٍت فلؽ .مم جؼىٍش اإلاإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت في
ئهذوهِعُا بـهىس اإلالاهذ في اللشن 19م واإلاإظعت ؤلاظالمُت التربىٍت ألاولى في ئهذوهِعُا ،فالذكاة حلل

اإلالاهذ مشهضا لخللُم ؤلاظالم واللغت اللشبُت .ئن للملاهذ مياهت مهمت في اهدشاس اللغت اللشبُت في
ئهذوهِعُا .مً خالٌ مجالغ الللم و خللاث جشبىٍت التي جلام فيها ،ال ًخللم الؼالب الللىم ؤلاظالمُت
ً
فدعب ،بل كلم اللغت اللشبُت أًظا لفهم اإلاإلفاث التي ملـما باللشبُت.
زم ؿهشث اإلاإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت في اللشن اللششًٍ اإلاُالدي كلى شيل مذسظت ئظالمُت
خاصت ) (madrasahالتي في اإلاعخلبل جىظم مم هـام الخللُم الىػني .اإلاذسظت هي واخذة مً اإلاإظعاث
ؤلاظالمُت التي جيىن هميان للخذسَغ الشظمي والخللم ،ولها فصىٌ ،ومياجب ،وهشاس ي ،ولىخاث بُظاء مم
مىاهج مىـمت في شيل هالظُيي .اإلاذسظت هي أًظا مشهض لخؼىٍش حللُم اللغت اللشبُت بلذ اإلالاهذٌ .شمل
اإلاىهج اإلاؼبم في اإلاذسظت مىاد ئظالمُت ومنها اللغت اللشبُت التي جصبذ واخذة مً اإلاىاد ؤلالضامُت التي ًجب
حللمها .ما ًمحز بحن اإلاذاسط ؤلاظالمُت الخاصت واإلالاهذ هى هـام حللُمه الزي ًللذ هـام الخللُم الخذًث
مً الغشب.
باإلطافت ئلى اإلالاهذ واإلاذاسط ؤلاظالمُت الخاصت  ،جىحذ مإظعاث جشبىٍت ئظالمُت أخشي كلى
شيل مذاسط ئظالمُت كامت في ئهذوهِعُا .مىز جؼبُم هىلىذا العُاظت ألاخالكُت في ئهذوهِعُا باإلطافت
ئلى اإلاإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت مً اإلالاهذ واإلاذاسط ؤلاظالمُت الخاصت كلى أظاط الذًً ،جـهش أًظا
بُت التي حعتهذف اإلاصالح
اإلاإظعاث كلى شيل اإلاذاسط الىػىُت للخيىمت ولغحر الخيىمت مم ألاهـمت الغش ٍ
الىػىُت وسوح الجيعُت .واإلاذاسط مم جؼىسها ال ٌعُؼش كليها الخللُم اإلاعتهذف هدى اإلاصلخت الىػىُت
وسوح الجيعُت فلؽ ،ولىً بلذ رلً حاءث فىشة كلى ئدخاٌ الخللُم الذًني كلى الخللُم في اإلاذسظت
اللامت .وختى رلً الخحن بذأث جـهش أًظا اإلاذاسط ؤلاظالمُت اإلاىحهت هدى الخللُم الذًني .وفي هزه
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اإلاذاسط ؤلاظالمُت اللامت ،حلذ اللغت اللشبُت ً
أًظا مادة ال بذ مً حللمها .بِىما أصبدذ اللغت اللشبُت
أخذ الخُاساث اللغىٍت ألاحىبُت التي ًجب حللمها فى اإلاذاسط اللامت.
زم كلى معخىي الجاملت في ئهذوهِعُا جؼىسث اللغت اللشبُت بلذ ؿهىس الجاملاث ؤلاظالمُت في
اللشن الً20م .خذزذ جؼىساث مهمت بلذ ؿهىس شلبت اللغت اللشبُت وشلبت ألادب اللشبيً .
هـشا لخاسٍخها،
جىمى اللغت ال لشبُت في ئهذوهِعُا بعشكت ،والتي بذأث مً حلالُم ؤلاظالم التي جىظلذ بلذ رلً في مجاٌ
اإلاىاهج الذساظُت في اإلاإظعاث الخللُمُت ؤلاظالمُت في ئهذوهِعُا.
أهداف حعليم للغت العربيت في إندونيسيا
ال ًمىً فصل هذف حللُم اللغت اللشبُت في ئهذوهِعُا كً اإلاىاهج اإلاعخخذمت في اإلاإظعاث
الخللُمُت التي حشحر ئلى اللىائذ الخيىمُت .ووفلا لصخُفت فىصان وأصذكائه هما هلل كىه أخمذ اإلاشادي،
هىان زالر هفاءاث حعتهذف جدلُلها في حللُم اللغت اللشبُت هي:

الكفاءة اللغويت
وٍلصذ منها أن اإلاخللمحن ًخلً كلى هـام صىحي للللشبُت ،ظىاء هُفُت الخمُحز أوالىؼم،
والخلشف كلى بيُت اللغت والىدى مً الجىاهب ألاظاظُت لىـشٍت ووؿُفت  ،وملشفت اإلافشداث واظخخذامها.

الكفاءة الاجصاليت
وهزه الىلؼت هي أن اإلاخللم كادسا كلى اظخخذام اللغت اللشبُت جللائُا ،ملبرا كً آلاساء وألافياس
بؼالكت ،وكادسا كلى اظدُلاب ما كذ أجلً اللغت بعهىلت.

الكفاءة الثقافيت
وٍلصذ منها فهم ما هى واسد في اللغت اللشبُت مً الجاهب الثلافي ،واللذسة كلى هشف كً أفياس
هاػلها ألاصلي مً حاهب اللُم واللاداث والفً .اهؼالكا مً ألاهذاف الثالزتً ،مىً أن ًلاٌ كً اججاه
حللم اللغت اللشبُت في ئهذوهِعُا سائم حذا .خُث مً اإلاخىكم للمخللمحن لِعىا فلؽ معخىكبحن كلى البيُت
اللغىٍت ،ولىً أًظا كادسًٍ كلى جؼبُم ملشفخه للغت اللشبُت وهُيلها في الخىاصل وبالؼبم ٌشمل حمُم
اإلاهاساث اللغىٍت .زم بلذ رلً ،مً اإلاخىكم أن ًفهم اإلاخللمىن اللغت اللشبُت مً الىاخُت الثلافُت  ،مما
ٌلني فهم الثلافت اللشبُت.
أساليب واستراجيجياث حعليم اللغت العربيت في إندونيسيا

أسلوب حعليم اللغت العربيت عند ألاطفال ما قبل سن املدرست
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وفلا لللمش مً جؼىسها ،الؼفل لذًه بلع الخصائص اإلامحزة مثل )1( :ال ًضاٌ في ظً الخللم
ً
وٍدب الخذًث كما بدُؼهً )2( .دب الللبً )3( .خمخم بمماسظت ش يء ملشوف  /مخللم خذًثا ؛ (ً )4مُل
ئلى ػشح ألاظئلتً )5( .دب الفىص بجىائض ؛ (ً )6مُل ئلى اللُام بص يء ما بعبب الدشجُم مً الخاسج .مً
بحن الؼشق اإلاىاظبت لخللُم اللغت اللشبُت في مشخلت ما كبل اإلاذسظت في سٍاض ألاػفاٌ اإلاؼبلت في ئهذوهِعُا
هي ػشٍلت الللب مم مخخلف الاظتراجُجُاث .أخذ اظتراجُجُاتها هى الغىاء .مً خالٌ ألاغاوي التي ًمىً أن
حلضص خعاظُت ألاػفاٌ لألصىاث اللشبُت وؤلاًلاكاث والىغماثً ،مىً ً
أًظا مماسظت الىؼم البعُؽ
باللغت اللشبُت.

أسلوب حعليم اللغت العربيت في املدارس والجامعاث
اكترف أن ػشٍلت حللُم اللغت اللشبُت في ئهذوهِعُا ال جضاٌ جلم في اللذًذ مً أوحه اللصىس،
ومً بُنها خُث ًخم جؼبُم ػشٍلت الخللم كلى خذة ،في خحن أن اللغت هي وخذة بحن الاظخماق والىؼم
واإلافشداث واللىاكذ .بدُث ًيىن الؼالب خفـىا أهثر مً كلم الىدى و الصشف مً مماسظتها في الخىاصل.
وأدي رلً ئلى ػشٍلت حذًذة لخللم اللغت اللشبُت هما هى ملشوف شلبُا باظم ػشٍلت هـشٍت الىخذة ( all
.)in one system
جخظمً هزه الؼشٍلت أسبم مهاساث ،الاظخماق ،الخدذر ،اللشاءة ،الىخابت واللىاكذ .ولخىفُزها
جؼبُم اظتراجُجُاث مخخلفت هزلً  ،بما في رلً الاظتراجُجُاث البذًلت التي حشجم كلى الخللم الفلاٌ
) (active learningفي الخللم .مم هزه الاظتراجُجُت ومً اإلاخىكم أن ٌشاسن الؼالب بيشاغ فلاٌ ،ظىاء
حعذًا وكللُا بدُث ًيىن حللُم اللغت خُا ،وؤلاسهاق أو اإلالل ًمىً جخفُظها .وهزه هي الؼشق وبلع
الاظتراجُجُاث البذًلت التي ًمىً اظخخذامها:

طريقت الاسخماع
الاظتراجُجُاث التي ًمىً اظخخذامها هي )1( :اظخماق اإلاللىماث أو الخبر،ورلً باظاجماق
ألاخباس واإلاللىماث التي ًخم جلذًمها مً خالٌ وظائل ؤلاكالم ؤلالىتروهُت .وبهزه الؼشٍلت اكخاد الؼالب
كلى ظماق وفهم أظلىب اللغت اإلاعخخذمت وهمارج الاجصاٌ التي ًلىم بها اإلاخدذزىن ألاصلُىن)2( .
جلخُص اإلاغضي ،ورلً بخذسٍب اظخماق الؼالب مً خالٌ جلذًم كشاءة مم مىطىق ملحن .زم ًؼلب منهم
الخدلُل باظخخذام ولماث الاظخفهام.

طريقت الخحدث
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الاظتراجُجُاث التي ًمىً اظخخذامها )1( :خبرة مإزشة،كً ػشٍم جلذًم اإلاىطىكاث اللشبُت التي
ً
خصُصا لهزا
ًشجبؽ مم ججشبت الؼالب ول ًىم .زم ًؼلب منهم ئكادة الىـش أو حلبحر ججشبتههم اإلاصممت
اإلاىطىق )2( .حلبحر آلاساء الشئِعُت ،ورلً بخذسٍب شجاكت الؼالب كلى الخدذر باللغت اللشبُت بشيل
جللائي وخالق ،مً خالٌ ششح اإلاىاد كً خشٍؼت اإلافهىم )3( .الخمثُلُت ،ورلً بذكىة الؼالب لخللم اللغت
اللشبُت مً خالٌ الللب الخمثُلُت.

طريقت القراءة
مً الاظتراجُجُاث اإلاعخخذمت هي )1( :مزاهشة الخالمُز،ورلً بدشجُم الؼالب كلى البدث كً
والاظخفعاس في ألامىس التي لم ًفهمىها مً الخؼاب أو اللشاءة )2( .أخزًت الىص ،ورلً بخلعُم الؼالب
ئلى مجمىكاث وحلُحن ول مجمىكت لُلشض هخائج مً دساظتهم الفلشة الىاخذة )3( .جشجِب الىص ،ورلً
بخلعُم الؼالب ئلى مجمىكاث و أمشهم باكادة جشجِب للىص.

طريقت الكخابت
الاظتراجُجُاث اإلاعخخذمت ما ًلي )1( :حلبحر الصىس،كً ػشٍم ػشح الؼالب للخلشف كلى الصىس
وجشٍب الىص اإلاىاظب للصىس و دساظت الىص )2( .هخابت اإلاللىماث ،ورلً بؼب الؼالب هخابت كً
مشاولهم زم جلذًمها )3( .ئولياط اإلاىطىق ،ورلً بدشجُم الؼالب للزهاب ئلى وائً أو صىسة ،زم ًؼلب
منهم الىـش بلىاًت ودكت .بلذ رلً ًؼلب منهم جشجِب مىطىق الصىسة في شيل الىخابت.

الطريقت النحويت
في الخللُم الخذًث ًخم وطم كىاكذ اللغت بشيل أهبر وىظُلت لخلُُم الىالم والىخابت  ،لزلً
هزه الؼشٍلت هي أهثر جشهحزا كلى خل اإلاشيلت .وحشمل الاظتراجُجُاث اإلاعخخذمت )1( :مشىالث الؼالب،
ورلً بؼلبهم هخابت اإلاىاد التي لم ًفهمىها زم اإلاىاكشت كنها )2( .ػشٍلت اليشاغ ،ورلً بمماسظت الؼالب
وئكؼائهم مىطىكا ملُىا ًدخىي كلى أمثلت للىاكذ اللغت ،وبلذ رلً ػلبهم باؿهاس أمثلت مخخلفت جخللم
باللىاكذ )3( .ػشٍلت الىصىص اإلاخياملت ،كً ػشٍم ػشح الؼالب كلى كشاءة الىصىص ومىاكشتها ،زم
ٌششح اإلاذسط أمثلت الجمل اإلاخلللت باللىاكذ.
وحعخخذم جلً الؼشق الخمغ في الخذسَغ في اإلاذاسط والجاملاث ،ولىً بالؼبم مم حضء خعب
الخاحت في ول معخىي مً معخىٍاث الخللُم.
إشكاليت حعيلم اللغت العربيت في املؤسساث التربويت إلاسالميت في إندونيسيا
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في الخذًث كً مشاول حللُم اللغت اللشبُت في اإلاإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت في ئهذوهِعُا ًمىً
أن ًلاٌ أهه في مىاحهت الخدذًاث/اإلاشاول الخؼحرة بما فُه الىفاًت أن جإزش الخلا حللُم اللغت اللشبُت في
اإلاإظعاث الخللُمُت ؤلاظالمُت في ئهذوهِعُا ،وأنها أصبدذ كىائلا في كملُت حللُم اللغت اللشبُت هفعها.
الخدذًاث /اإلاشاول التي واحهتها واهذ مخىىكت في ول هىق مً اإلاإظعاث التربىٍت .بشيل كام ،اإلاشاول
اإلاىحهت جشهضث كلى زالزت أمىس ،وهي:

املشاكل السياسيت
جصذس اإلاشاول العُاظُت مً ظُاظاث الخيىمت التي جلل الاهخمام في جدذًذ مىكم اللغت
اللشبُت .لم جلذم ظُاظت اللغت في ئهذوهِعُا بشيل وامل فشصت جمىحن اللغت اللشبُت .بالىـش ئلى
ؤلامياهُاث الىبحرة للؼالب اإلاعلمحن ،مً الىاخُت اإلاثالُت ًمىً اظخخذام اللغت اللشبُت ولغت زاهُت في
اإلاإظعاث الخللُمُت ؤلاظالمُت ،مً معخىي اإلاذسظت ئلى الجاملت.

املشاكل الاجخماعيت
جيشأ اإلاشاول مً )1( :فىشة أن حللم اللغت اللشبُت في ئهذوهِعُا ٌلخبر ال معخلبل له مً الىاخُت
اإلاالُت )2( .ئطلاف الشغبت ،والذافم والشوح لخللم اللغت اللشبُت مً خالٌ الىصم بأن اللغت اللشبُت لغت
جصلب ملشفتها وفهمها )3( .ألظباب واكلُت ووحىد لغت كامُت ،بذأ ًىخفع اظخخذام اللشبُت الفصحى
(ملُاسي ،سظمي) في اإلاجخمم اللشبي.

املشاكل املنهجيت
حشمل اإلاشيلت اإلاىهجُت )1( :مشاول لغىٍت؛ مثل الصىجُاث/الصىث ،واإلافشداث ،والىخابت،
والدشيل ،والىدى  /الىدىٍت والذاللُت )2( .مشىالث غحر لغىٍت ؛ مثل اظتراجُجُاث الخللم واإلاىاسد البششٍت
اإلاخلللت بالخللُم اللشبُت .حللُم اللغت اللشبُت في ئهذوهِعُا لم ًملً أظغ هـشٍت واملت ،ال ظُما مً
حاهب اإلاىاهج وػشق حللُمها .ختى بلع مذسس ي اللغت اللشبُت ال ًضاٌ لذيهم مإهالث لم ًخم حلـُمها.

مناقشت
بلذ كُام الياجبت بذساظت الىـشٍاث و بذساظت مُذاهُت وامال ،خصلذ كلى اإلاللىماث اإلاعدىذة و
كام بخدلُلها و جصيُفها .وهزا هى اللشض لىخائج البدث وجفاصُلها مً الخدذًاث/اإلاشاول اإلاىاحهت في
حللُم اللغت مً كبل ول اإلاإظعاث اظدىادا ئلى البُاهاث التي جم حملها ،وَلشض كلُه في الجذاوٌ الخالُت:
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الجدول  .1املشاكل السياسيت
املشاكل السياسيت املواجهت للمؤسساث التربويت إلاسالميت في حعليم اللغت العربيت
أ ب ج د
نوع املشكلت
رقم
ظُاظت الخيىمت التي كشسث أن حللُم اللغت اللشبُت في شلباث غحر √
1
شلبت حللُم اللغت اللشبُت فصل دساس ي واخذ فلؽ و هى غحر واف،
وواهذ أهذاف الخللُم أًظا واضخت
ظُاظت الخيىمت التي ال جلضم اخخباس اللغت اللشبُت في الخداق اللمل في √
2
مجاالث مخخلفت ظىاء في الخيىمت أو اللؼاق الخاص بدُث ٌلخبر
حللم اللغت اللشبُت أمش مهم أظاس ي
3
4

5
6
7
8
9

10

العُاظت الخاسحُت الاهذوهِعُت التي جخىحه هثحرا ئلى الغشب ولِغ √ √ √ √
لللشب ورلً جإزش في اللشاساث بما في رلً ظُاظت الخللُم
مىكف اإلالهذ همإظعت جشبىٍت خاصت ًجللها في الصلىبت للخصىٌ
√
كلى معاكذة مً الخيىمتالتي حلؼي ألاولىٍت للمإظعاث التربىٍت
الخيىمُت ،و خاصت في البيُت الخدخُت للمشافم الخللُمُت.
√
مىكف اإلالهذ همإظعت جشبىٍت خاصت أدث ئلى كلت فشصت اإلاللمحن
لخللي الخذسٍب مً الخيىمت.
√ √
ظُاظت الخيىمت التي ال جلذم لخللُم اللغت اللشبُت ظىي خصخحن في
ألاظبىق (خىالي  60دكُلت)
√ √
كذد مذسس ي اللغت اللشبُت مً كبل الخيىمت مدذودة
√ √ √
كذم اهخمام الخيىمت كلى ججهحز مخخبر اللغت في اللذًذ مً اإلاإظعاث
الخللُمُت
ظُاظُت الخللُم في ئهذوهِعُا التي ال جلضم حمُم اإلاإظعاث التربىٍت √ √ √ √
مم ول معخىاها حللُم اللشبُت ،و رلً ٌعبب انهُاس ظلعلت حللم
اللغت اللشبُت ،وخاصت ألولئً الزًً اهخللىا مً هىق اإلاإظعت التربىٍت
الىاخذة ئلى ألاخشي
√
مادة اللغت اللشبُت في ملـم اإلاذاسط اللامت واإلاادة ؤلاخخُاسٍت ولِعذ
اإلاادة الالصمت
مصذس :خىاس اإلاماسظحن في حللُم اللغت اللشبُت في الجاملاث واإلالاهذ واإلاذاسط ؤلاظالمُت

الخاصت واإلاذاسط ؤلاظالمُت اللامت بمذًىت بىجشماظحن ومشجافىسا ووىساو في واإلاىخان الجىىبُت 2018
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الجدول  .2املشاكل الاجخماعيت
املشاكل الاجخماعيت املواجهت للمؤسساث التربويت إلاسالميت في حعليم اللغت العربيت
أ ب ج د
نوع املشكلت
رقم
 1طلف سغبت الؼالب لخللم اللشبُت ألنهم ٌلخبرون أن اللغت اللشبُت √
حعخخذم في مجاٌ الذًً فلؽ أما في مجاٌ الاجصاالث الذولُت ًمىً
أن جمثله ؤلاهجلحزًت
 2فىشة الؼالب أن حللم اللغت اللشبُت ألولئً الزًً ًشٍذون أن ًيىهىا √
اللماٌ (خادمت أو ظائم) في البلذان اللشبُت ،مم أن هىان فخذ
اخخماٌ أن ًيىن خبراء في مجاالث اللمل اإلاخخلفت.
√
 3الفىشة بأن جىكلاث الخىؿُف إلاذسس ي اللغت اللشبُت كلُلت
 4الفىشة بأن دساظت اللغت اللشبُت هي مىحهت ألولئً الزًً ظُصبدىن √ √ √ √
الذكاة فلؽ
 5الفهم بأن البِئت اللشبُت هي جلً البِئت الىخُذة التي وان ًمىً كلى √ √ √ √
الخدذر فيها لفـُا ،مما حعبب في طلف الاهخمام في دساظت اللغت
اللشبُت .ومم أن الؼالب كىذما وان ًىثر مً اللشاءة كذ ظاكذه كلى
اهدعاب اللغت ،ظىاء التي ًخم ئهخاحها في الىالم أو الىخابت
 6هىان مُل ئلى الخللُل مً اظخخذام اللغت اللشبُت وفم اللىاكذ هـشا √ √
أن ملـم اللشبُحن ال ًخيلمىن اللشبُت وفلا لللىاكذ الصخُدت.
√
 7الفهم بأن ألاهم هى ئجلان كىاكذ اللغت اللشبُت و لِغ الخدذر بها،
ختى في بلع اإلالاهذ ًشي أن حللُم  4مهاساث اللغت اللشبُت لِغ
مهما ولىً فلؽ بما فُه الىفاًت مهاسة كشاءة الىخب مم اللىاكذ
الصخُدت.
√ √
 8حعاؤٌ الؼالب غشض حللم اللغت اللشبُت ألنهم ٌشلشون بأهه الىفاًت √
بلشاءة اللشآن اإلاجز باللشبُت أًظا.
√ √
 9الافتراض بأن اللغت اللشبُت هي صلبت للغاًت ألن كىاكذها صلبت √
حذا ،و حللمها جدذ ئهشاه ليىنها مادة ئلضامُت فلؽ ،ولِغ بعبب
الىعي بأهمُت اللغت اللشبُت هفعها.
√ √
 10الفىشة بأن حللم اللغت اللشبُت هي التي كفا كليها الضمً ،ودساظت لغت √
أحىبُت أخشي أمش ملاصش
√ √
 11اإلاُل ئلى جألُه شخص مً بلذ ملحن (فىان أو فشكت اإلاىظُلي) مما
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ٌشجم الؼالب كلى حللم لغتهم كلى ظبُل اإلاثاٌ أمشٍيا ووىسٍا  ،وهادسا
ما ملبىدهم ) (idolمً الذوٌ اللشبُت
 12الافتراض ًأن حللم اللغت اللشبُت هى ألولئً الزًً ًخللمىن في اإلالاهذ √
واإلاذاسط والجاملاث ؤلاظالمُت الخاصت فلؽ ،أما أولئً الزًً
ًدظشون اإلاذاسط واليلُاث اللامت ًخللمىن الللىم والخىىىلىحُا
فلؽ

√ √

مصذس :خىاس اإلاماسظحن في حللُم اللغت اللشبُت في الجاملاث و اإلالاهذ واإلاذاسط ؤلاظالمُت
الخاصت واإلاذاسط ؤلاظالمُت اللامت بمذًىت بىجشماظحن ومشجافىسا ووىساو في واإلاىخان الجىىبُت
الجدول  .3املشاكل املنهجيت
املشاكل املنهجيت املواجهت للمؤسساث التربويت إلاسالميت في حعليم اللغت العربيت
أ ب ج
نوع املشكلت
رقم
 1صلىبت الؼالب كلى جدذًذ وجمُحز وهؼم خشوف مدشابهت بحن اللشبُت √ √ √
وئهذوهِعُا ،والتي ال وحىد لها في ظاهً ؤلاهذوهِعُت ،خاصت ئرا وان
هىان كذة أخشف صلبت في حملت واخذة
 2الخصىصُت لعيان اإلاالًى العاخلي هلبُلت بىجش ،وظىهذا أو √ √ √
ظىمؼشة الجىىبُت التي لِغ في لغتهم خشف " "Fالعاهىت ،فاهه مً
الصلب هؼله فُىؼلىهه بدشف " ."Pوخذر رلً أخُاها بعبب
الخؼأ في ئكؼاء أمثلت
 3اخخالف الشمض ) (symbolبحن اللشبُت واهذوهِعُا حلل الؼالب √ √ √
ًىاحهىن الصلىباث في هخابت رلً الشمض .وججاهل الامالء اإلاىلىٌ
والامالء اإلاىـىس ٌلخبر هعبب مدخمل.
 4الفشق بحن كىاكذ اللشبُت و الاهذوهِعُت ،كلى الشغم مً أن بلع √ √ √
ألاشُاء هىان ًمىً جىافلها
 5طلف فهم اإلالاوي اإلاخخلفت احمالُا ،مم أن ول اإلاجاالث بترهُبها √ √ √
اإلاخخلفت ًيىن ملىاها مخخلفا ،و أخحرا وكم في جشحمت خشفُت .ظىاء
الترحمت مً ئهذوهِعُا ئلى اللشبُت أو اللىغ .خاصت ئرا وان
اإلاصؼلح ال ًشد في الثلافت ؤلاهذوهِعُت.
√ √ √
 6كلت اظخخذام الىظائل الخللُمُت الخللُذًت أو الخىىىلىحُا.
 7ال ًشٍذ اإلاذسظىن اللىاء بالتهُئت أظالُب و وظائل الخذسَغ اإلاضعجت √ √ √
فلزلً ًخخاس ػشٍلت اإلاداطشة .وهزا ال ًىفصل كً زلافت خب

د
√

√

√

√
√

√
√
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8
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الاظخماق كلى زلافت خب اللشاءة.
مىاد اللغت اللشبُت التي كذمذ ال جلىم كلى أظاظت جؼىٍش مىاد
الخذسَغ .الىخب اإلاذسظُت لغحر اللشب التى جذسط في بلذان أخشي كذ
ال جيىن مىاظبت ئرا جذسط في ئهذوهِعُا ،وخاصت مشخلت مبىشة أن
التي هذفها ما صاٌ اإلاىاد مم الثلافت اإلادلُت
لم ًىً حللُم اللغت اللشبُت في ئهذوهِعُا كادس كلى الخفاؾ كلى
الىدى ألامثل مم الخىىىلىحُا .كلى ظبُل اإلاثاٌ ،اظخخذام مجمىكت
وظائل مً الخؼبُلاث اإلاخاخت ،مثل جؼبُلاث حىحل للخللُم
) ،(google application for educationوحىحل وزُم )، (google doc
و حىحل غشفت الصف) ، (google classroomحىحل معتراح
)(google hangout
طلف اظدُلاب اإلافشداث
طلف اظدُلاب الخمىً مً كىاكذ اللغت
ئهذوهِعُا مم لهجاجه اإلاخىىكت جإزش كلى هُفُت هؼم الؼالب اللغت
اللشبُت ًلهجت مً لغخه ألام و خاصت ئرا واهذ البُئُت ال تهخم بأهمُت
اللهجت اللشبُت
كاداث الؼالب الزًً ًترحمىن ؤلاهذوهِعُت ئلى اللشبُت كً ػشٍم
اجباق همؽ ؤلاهذوهِعُت
هفاءاث اإلاذسظحن ال جضاٌ طلُفت ولم جخؼىس
كذم ملشفت اإلاذسظحن بأظالُب واظتراجُجُاث الخذًثت
مُل اإلاذسظحن ئلى الشلىس بالىفاءة كلى مهاساتهم و كذستهم التى وسزىها
مً مذسظيهم العابم
الخذسَغ الزي ًشهض فلؽ كلى الخفف و لِغ فهم اإلالاوي
اللذًذ مً اللىاكذ الصلبت لللشبحن خصىصا والظُما لألعجمُحن.
فُيىن الترهُب غالبا حضئُا و لِغ ولُا
صلىبت الؼالب كلى فهم اإلاصؼلخاث التي ًيبغي أن ًيىن مفهىمها
ولُا ،ولىً في النهاًت فهمىها خشفُا
خلفُت دساظُت الؼالب اإلاخخلفت منهم مً حاء مً اإلاذاسط اللامت و
منهم مً حاء مً اإلاذاسط ؤلاظالمُت
هثحر مً الؼالب الزًً لم ٌعبم لهم دساظت اللغت اللشبُت مً كبل

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √

√ √ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
√
√

√ √
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ولىً وان كادسا كلى جالوة اللشآن
كذسة الؼالب كلى الخللم مخىىكت حذا مما جدذر الفجىة الالفخت
للىـش وخصىصا كلى هخائج الخللم
الخجشبت العِئت في الىكذ العابم مً حللم اللغت اللشبُت كىذما لم
ًىً الؼالب كادسا كلى الخفف فدصل كلى الللىبت
الصلىبت في جذسَغ الؼالب الىخابت بشيل صخُذ مما ظملىا ،ألنهم
ًخفترطىن أن كلُال مً الخؼأ لً ًإزش
الصلىبت في جذسَغ الؼالب هُفُت هؼم اليلماث باللغت اللشبُت
بشيل صخُذ بعبب جأزحر اللهجاث اإلادلُت
حللُم اللغت اللشبُت ال ًفشق بحن اإلاشاخل اللغىٍت و ًشهض كلى اهخمام
باإلاشاخل اللخللُمُت فلؽ
صلىبت اإلاذسظحن حشجُم الؼالب كلى حللم اللغت اللشبُت
كذسة اإلاذسط كلى مشاكبت حمُم الؼالب مدذودة ألهه ًذسط في
اللذًذ مً الفصىٌ
حللُم الؼالب اللىاكذ التي لم جيبغ دساظتها ولُا مما ال ًدخاج ئليها
معخىاهم الللمي.
هثحر مً الؼالب لم ًيىهىا كادسًٍ كلى جالوة اللشآن مما ًصلب حللُم
اللغت اللشبُت
هثحر مً الؼالب لم ًيىهىا كادسًٍ كلى هخابت اللغت اللشبُت مؼللا
اإلاُل ئلى الافتراض بأن الشخص ػاإلاا كادسا كلى الخدذر باللشبُت أهه
ًمىً جصيُفه همذس اللغت اللشبُت كلى الشغم مً كذم هفاءجه كلى
رلً

√

√ √

√

√ √

√

√ √

√ √ √ √
√

√ √

√ √ √ √
√ √
√ √
√

√

√
√
√ √ √ √

مصذس :خىاس اإلاماسظحن في حللُم اللغت اللشبُت في الجاملاث واإلالاهذ واإلاذاسط ؤلاظالمُت
الخاصت واإلاذاسط ؤلاظالمُت اللامت بمذًىت بىجشماظحن ومشجافىسا ووىساو في واإلاىخان الجىىبُت 2018
البُان للجذوٌ:
(أ) الجاملاث
(ب) اإلالاهذ
(ج) اإلاذاسط ؤلاظالمُت الخاصت )،(Madrasah
(د) اإلاذاسط ؤلاظالمُت اللامت ). (Islamic School
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خاجمت
ؤلاشيالُاث والخدذًاث التي جىاحه اإلاإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت في ئهذوهِعُا مخىىكت ئلى خذ
 ولىً في الىاكم ال جضاٌ هىان أوحه حشابه في اإلاشاول والخدذًاث اإلاىاحهت بحن اإلاإظعاث الخللُمُت،هبحر
) ؤلاشيالُاث1( : بدُث ًمىً ججمُلها في كذة هلاغ سئِعُت كلى الىدى الخالي،مم بلظها البلع
ً لىً كلى الشغم مً اللذًذ م.) ؤلاشيالُاث اإلاىهجُت3( .) ؤلاشيالُاث الاحخماكُت2( العُاظُت؛
 ئال أن ول رلً ًمىً أن ًيىن فشصت لخؼىٍش حللم اللغت اللشبُت في،الخدذًاث والللباث التي جىاحهها
.اإلاإظعاث التربىٍت ؤلاظالمُت في ئهذوهِعُا
 فحرجى.هزا البدث لم ًبدث فُه كً خلىٌ إلشيالُاث وجدذًاث حللُم اللغت اللشبُت اإلالشوطت
للباخثحن الالخلحن ئجمام اإلاللىماث التى كذ هخبتها الباخثت بىخابتهم اإلاىملت لها مما جىفم مذسس ي اللغت
..اللشبُت في اإلاإظعاث التربىٍت ملشفتها لدعاكذهم في هجاح حللُمهم
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