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Abstract 

 This study aimed to determine the goal of teaching Arabic for 
Academic purposes. Teaching Arabic for non-Arabic speakers is 

generally divided into two types: Arabic language for life, 
which is a public program in which multiple attributes are 
related. Learning Arabic is only intended to communicate with 

Arabic in different situations of life. The second type is Arabic 
language programs for special purposes, including Arabic for 

academic purposes (AAP), Arabic for Businessmen People 
(ABP), Arabic for Education People (AEP), Arabic for Objective 

Purposes (AOP) and others. The researcher in this article 
focused on the Arabic language teaching program for academic 
purposes. The method used for this study was carried out 

using descriptive analysis method which the data were 
collected from personal interview with students of University of 

Darussalam Gontor and some documents. The result showed 
that the successful of teaching Arabic language for academic 

purposes related to use Arabic language in daily life as well as 
special activities such as scientific discussions.     
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إن تعليم . أكاديميةديد تعليم اللغة العربية ألغراض ذا البحث إلى تحه هدف

يرها بشكل عام ينقسم إلى نوعين: تعليم اللغة اللغة العربية للناطقين بغ

العربية للحياة، وهي البرامج العامة التى يرتبط فيها متعدد الصفات ال يهدف 

مواقف الحياة املختلفة. من تعلم اللغة العربية سوى االتصال بالعربية في 

والنوع الثانى هي برامج تعليم اللغة العربية ألهداف خاصة، منها العربية 

، ومنها العربية (ABP)ومنها العربية لرجال األعمال  (،AAP)راض أكاديمية ألغ

وغيرها. والباحث في ( AOP)والعربية ألغراض وظيفية  (،AEP)لرجال التربية 

البحث على  هذا م العربية ألغراض أكاديمية.مج تعليفي برنا هذه املقالة ركز

املقابلة الشخصية حيث جمع البيانات من  التحليلي طريقة املنهج الوصفي

ونتيجة  .جامعة دارالسالم كونتور والوثائق. ومجتمع الدراسة و العينة طلبة 
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يتعلق بجعل  تعليم اللغة العربية ألغراض أكاديميةنجاح أن  البحث تدل على 

باإلضافة وجود أنشطة لغوية تتمثل في يوميا الحوار غة العربية لغة الل

  .املنقشات العلمية
   

؛ الناطقين بغير العربية؛ تعليم اللغة العربية ألغراض أكاديمية

 العربية

كلمات  

 أساسية
 

 مقدمة 

 

لتلبيـة حاجـة النــاس مثـل  مةة. ومسـتخديالء الكفـاءة اللغو تالسـ ليإّن علـم اللغـة لـھـدف عـا

قيــــــة ســــــعاد اجتماعيــــــا.  ترـــــيلة النــــــاس لأّن اللغــــــة وسـ .االتصـال لطلــب املسـاعدة أو اللقــاء الرسـالة

ح بنـاء العالقــة اجتماعيـة اتصــالية لـدى النــاس. وـ ضــوء مـا ســبق فـإّن نجــا آلــــــةاللغــــــة وأســــــس 

ـة يلغو انـب اللغـوي الـذي ذو كفـاءة الج هـؤثر عليـن الناس يبواالتصالية ب االجتمعاعيــة

 .(2017واتي, مصطفى & رحم)جيـدة

كما هو املعروف أن استيعاب املهارة اللغوية العربية من أهم الشروط لطالب الجامعة و 

خاصة الجامعة اإلسالمية، و تلك األهمية تأتي في إجراء الدراسة لفهم الشريعة اإلسالمية 

منهم و أكثرية طالبها  اكثير  نومن املؤسف لم يك (Murdiono, 2018: 154)الصحيحية الدقيقة.

اآلن خارجي املدارس الثانوية عموما لم يستوعبوا اللغة العربية جيدا. و إذا وجد املاهرون فيها فكان 

عددهم قليل جدا، وهو من املدرسة الثانوية التي يسكن طالبها في املعاهد املهيأة لهم. أولها برنامج 

عربية. هذه الحالة تشبه بخرجي الجامعة. ويعرف هذه الحقائق تأتي من خاص في تعليم اللغة ال

إلن  عدم قدرتهم على إجابة أسئلة اللغة األجنبية مثل اللغة العربية عند االلتحاق في الدراسة العليا

 من املواد املمتحنة املهمة هي اللغة العربية. 

انت إحدى تطوراته التي تعد تطور تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة بسرعة شديدة. وك 

، و مرة أيضا يعني اتجه للتركيز على املتعلم و احتياجه واعتبرها األساس الرئيس ي في تصميم البرنامج

التطوير األخر كان في اتجاهه للنظر إلى اللغة على أنها ليست فقط مجموعة التراكب النحوية و 

 (2014رحاب, )لكنها أيضا عدة وظائف.
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 خاصة على علم باالحتياجات من تعليم اللغة العربية ألغراض املحاضر ألغراضأن يكون 

 ؽخاصة و إعداد الدنهج التعليمي الذي يواكب. و على املحاضرإعداد الدواد الدراسية و الطر

ى الوجو الدطلوب. فلذلك ال بد لدن يهتمبتعليم اللغة العربية أف يراعي عل الدناسبة ستخدمةالد

 (Nurlela, 2017).ض خاصةألغرا العربية اللغة تعليم ؿىذه الدشكالت األساسية فى لرا

وتتبعه املدارس والجامعات في إندونيسيا في تسجيل اللغة العربية في مناهجها. واآلن، كثير 

ه في تعليم اللغة العربية باألساليب والطرايق الجديدة من املدارس والجامعات التي تطبق دراست

مثل ما فعله مركز اللغات لجامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنق حيث تستخدم 

في تعليم اللغة العربية  بالكتاب العربية بين يديك وسلسلة اللغة العربية ألغراض خاصة للمجالت 

الب كلية التربية والشريعة واإلقتصادية والنفسية والعلوم كثيرة منها سلسلة الكتاب لط

 .(Yusuf: 1)التكنولوجيا والطب

ة حسب إجراءها إلى ثالثة و ينقسم تعليم اللغة األجنبية بإندونيسيا وخاصة اللغة العربي

هذا أجري بمؤسسة فيها شعبة اللغة ن إجراءه مكثفا باملدة الطويلة و هي كما يلي: أوال يكو أنواع و 

عة اإلسالمية أو الجامعة الخاصة في اللغة العربية. ثانيا يكون إجراءه طبيعيا و العربية كالجام

وغيرها. ثالثا يكون  ية كما جرى باملعاهد اإلسالميةتقليديا مع املواد األخرى أو تستخدم إضاف

إجراءه طبيعيا باملواد العربية الخاصة باألوقات املحددة. وهو مثل ما أجري باملدارس الرسمية 

المية كاملدارس االبتدائية و املتوسطة و الثانوية و كذلك بالجامعات اإلسالمية حكومية كانت اإلس

  (Huda, 2015: 462)أم أهلية.

على اللغة العربية شرط الزم  وواجب على كل  ن االستيعابأجامعة دارالسالم كونتور ورأت 

سالمية و تعميقها كالتفسير والحديث والفقه طالب استيفاءها وخاصة ملن يقوم بالدراسة اإل 

 والعقيدة والتصوف وغيرها من العلوم اإلسالمية. 

هذا بناء على الحقائق الواقعية على أن تلك العلوم مكتوبة وموضحة باللغة العربية. ومن 

العلوم اإلسالمية فعليه االستيعاب على اللغة العربية. و ليس من  املعقول أن من يريد معرفة

ملحتمل أن يفهمها بدون اللغة العربية الجيدة. لذلك االستيعاب على اللغة العربية واجب على كل ا

طالبها تعميق العلوم ليستطيع  كونتور  طالب عند مؤسسة دراسة اإلسالم كجامعة دار السالم

  .على ذلك أسست البرامج الخاصة في تعليم اللغة اإلسالمية ويطورونها واسعا منطقيا. بناء
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هدف هذا البرنامج إلى تحقيق مهارة الطلبة في اللغة العربية التي تكون أداة أو مفتاحا في ت 

الدراسة اإلسالمية. يرجي من هذا التعليم املكثف و اإلبداعي بأن يجعل الطلبة قادرين على فهم 

ت هذه الكتب أو املراجعة املكتوبة عربية بأنفسهم حتى يستطيعوا تطوير العلوم القابلة. وقد قام

الجامعة بخطواتها االسراتيجية و الالئمة للحصول على هذا الهدف، و منها تزويد طالبها بمهارة 

اللغة العربية شفهيا أم تحريريا بوسيلة االشتراك باملحاضرة في البرنامج الخاص في تعليم اللغة 

 العربية.

العربية للناطقين  برامج تعليم اللغة بأن محمود كامل الناقة و و كتب رشدي أحمد طعيمة

إلى نوعين: برامج تعليم اللغة العربية للحياة، وهي البرامج العامة التى  تنقسم بغيرها على شكل عام

الصفات ال يهدف من تعلمه للعربية سوى االتصال بالعربية في مواقف الحياة  يرتبط بمتعدد

فيها   وهي البرامج التى ينخرط املختلفة. والنوع الثانى برامج اللغة تعليم العربية ألغراض خاصة،

دد أنواع هذه البرامج . وتتع(10: 2006طعيمة & الناقة, )جمهور ذو طبيعة خاصة وحاجات محددة

، ومنها العربية (ABP)، ومنها العربية لرجال األعمال (AAP)األخيرة، فمنها العربية ألغراض أكاديمية 

وغيرها. وأنواع هذه األغراض املذكورة  (AOP)، والعربية ألغراض وظيفية (AEP)لرجال التربية 

 تحت مظلة واحدة هي تعليم العربية ألغراض خاصة.

لقول، هناك أنواع كثيرة من برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. وتتعدد كما سبق ا

وال يهمنا في هذا السياق أن نعرض  .(Firdaus, 2019: 39)بتعدد الجمهور املستهدف  هذه البرامج

م خصائص كل من أنواع البرامج، فهذا البحث يهدف إلى املعرفة الدقيقة و الفهم العميق عن تعلي

خل التجريبي و يتم دباامل و يستخدم هذاالبحث املنهج الوصفي .اللغة العربية ألغراض أكاديمية

 .جامعة دارالسالم كونتور البحث في طلبة 

 

 نظريات
 

  يم العربية ألغراض أكاديميةلعت

غة العربّية ألغراض هو كما
ّ
أكاديمّية تسمية جديدة ملادة خاّصة  املعروف إّن تعليم الل

الب 
ّ
غة العربّية، وذلك بعد أْن يجتاز الط

ّ
تدرس بمستوى متقّدم من أبناء العالم الّناِطقين بغير الل

غة العربّية؛ وال
ّ
لغة العربّية بوصفها  تيمنهم املراحل األولّية لتعليم الل

ّ
ز في مجملها على تعليم ال

ّ
ترك
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الب فيها القواعد 
ّ
لغة ثانية من خالل مداخل مخصوصة ومحددة وطرائق مجّربة يتلقى الط

الب إلى مستوى 
ّ
غة العربّية، ثم يأتي مقرر  جيداألساسية، ليصل الط

ّ
اللغة العربية ”في استخدام الل

 لتلك امليهجتو “ ألغراض أكاديمية
ً
الب التي سا

ّ
تويات التعليمّية، حيث في هذا املقرر تتركز معارف الط

الب على 
ّ
، يساعد الط

ً
 أكاديمّيا

ً
غة العربّية استخداما

ّ
 لتكميل قدرته على استخدام الل

ً
تلقاها سابقا

 مناسبا باملستوى األكاديمّي إلنجاز البحوث العلمية 
ً
فهم واستخدام لغة القرآن استخداما

ف بها في حياته العلمّية ويشتغلها لتطوير مهاراته في الكتابة اإلبداعية ال والّدراسات اإلس
ّ
مية التي ُيكل

 واإلنشائية.

لطالب الجامعة  1997ُبدئ بتدريسه منذ سنة  وهذا املقرركما قال إبراهيم أحمد الفارس ي

أنها الجامعة ب ويحس ((Senatاإلسالمّية العاملّية بماليزيا، بعد أْن أقره املجلس العلمّي للجامعة 

 لهذا املجال العلمّي لخدمة لغة 
ً
غة العربّية، فهي تعّد رائدة

ّ
قّدم هذا املقرر في الل

ُ
الوحيدة التي ت

 القرآن

( 3( املدخل املهاري )2( املدخل اللغوي )1العربية ألغراض أكاديمية خاصة: )مداخل اللغة 

( برنامج 1غراض أكاديمية خاصة: )أل  املدخل التعليمي. برامج و مواقف في تعليم اللغة العربية 

هذه األقسام تنتظم برامج . وفي تعليم العربية لطالب الدراسات العليا بأقسام الدراسات الشرقية

 ,Sanah)( برنامج تعليم اللغة العربية بجامعات في جنوب شرقي2لتعليم العربية للطالب األجانب. )

2019). 

  دارس هذا املقرر ومفهوم حاجاته

 لدارس ي اللغة العربّية من  قرر ن هذا املإ
ً
الناطقين بغير العالم اإلسالمي  أبناءيقّدم خصيصا

ِعّد لهم هذا املنهج مناسبا لهم، وذلك بوصفه خطوة أولى نحو بناء وتأسيس 
ُ
، فقد أ

ً
العربية أصال

( وليس فقط لالستخدام 
ً
، وكتابة

ً
، وقراءة

ً
، واستماعا

ً
قدراتهم على استخدام اللغة العربية )تحدثا

،  اليومي العادي ألداء العبادات والواجبات الدينية، بل الستخدامها
ً
 أكاديمّيا

ً
 علمّيا

ً
استخداما

 لهم من امتالك فنون الكتابة 
ً
، وتمكينا

ًّ
 إبداعيا

ً
وتوظيفها في البحث العلمي واألدبي توظيفا

اإلبداعية، واإللقاء الشفوي، وإثارة القضايا ومناقشتها باإلقناع العلمي والبرهنة على الحقائق، 

 هات النظر.واستخدام املصادر واملراجع، واالقتباس لتأييد وج
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وذلك كله لهدف أسمى هو تمكين أبناء العالم اإلسالمي من استخدام لغة القرآن  

االستخدام العصري األمثل في هذا العصر املتقدم، عصر الحاسوب، واإلنترنيت، وعصر تقدم 

 لربط أبناء العالم اإلسالمي
ً
ـ على اختالف  وسائل االتصال واملعلومات وتطورها، وذلك تحقيقا

هم ولغاتهم ـ بلغة واحدة هي لغة القرآن التي عن طريقها سوف يحققون بها وحدتهم أجناس

 املنشودة؛ ذلكم األمل الكبير لهذه األمة.

و ُيعدُّ هذا العمل خدمة لدارس ي اللغة العربّية من أبناء املسلمين غير العرب والناطقين 

يها من عناصر، ونواحي الجمال بلغات أخرى لوضعهم على الطريق السوي، ليكتشفوا بأنفسهم ما ف

 عن الحفظ غير الواعي والترديد 
ً
واإلبداع عن طريق استخدامها االستخدام الحي األمثل، بعيدا

 من االستخدام الفعلّي لها، 
ً
 مانعا

ً
 من الخوف، وسياجا

ً
املخل الذي جعل بينهم وبين اللغة حاجزا

فيها حالوة، وطالوة العربية متذوقين وإذا ما اكتشفوا فيها تلك النواحي، فحينئٍذ سوف يجدون 

معاني ألفاظها، ومتفهمين لدالالتها السياقّية التي تأتي من النصوص نفسها، مقنعين غيرهم بما 

 يودون التعبير عنه.

 عند بعض املشتغلين بتعليم اللغة العربية في الجامعات. فبعضهم 
ً
تختلط األمور أيضا

ام العلمية بكليات التربية من قبيل تعليم اللغة ألغراض سقيعتبر تعليم اللغة العربية لطالب األ

أكاديمية؛ أي ملساعدة الطالب على الدراسة الجامعية في هذه التخصصات. والواقع أن األدبيات 

  التربوية تفرق بين األمرين. وهنا نوضح املقصود بالتعليم ألغراض أكاديمية كما ورد في األدبيات.
هوم تعليم اللغة ألغراض أكاديمية )ضاربين املثل باإلنجليزية( فيعرض توني دادلي وماجي مل

 :(13-12: 2006طعيمة & الناقة, )كما نقله رشدي أحمد طعيمة و محمود كامل الناقة كالتالي

، ذلك النوع English for Academic Purposeيقصد بتعليم اإلنجليزية ألغراض أكاديمية 

من تعليم اإلنجليزية املرتبط بأغراض الدراسة. فأما بالنسبة للطالب الذين ال ينطقون اإلنجليزية 

 :(Eltingari & binti Abdullah, 2017: 284)املساعدة في أمرين هما)ليست لغتهم األم( يحتاجون إلى 
 اللغة التي يدرسون بها مقرراتهم التخصصية.  .1

 مهارات الدراسة الخاصة التي ينبغي اكتسابها حتى يؤدوا مطالب الدراسة األكاديمية. .2

قـــدمت الدراســـة تصـــورا تطويريـــا يرتكـــز علـــى مـــدخل تعلـــيم اللغـــة العربيـــة ألغـــراض خاصـــة مـــن خـــالل 

صـــــالح, )ســـــتجيب لحاجــــة  الطالبللغويـــــة  و اإلعتمــــاد علـــــى نصــــوص متنوعــــة تاجــــات ااإلحتيتحديــــد 

2018). 
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 ف املقرر واختيار املحتوى داأه

دا من املفردات تحته فإن السلسلة تزيد بجمع عدد من الجذور تحتها. اذا كان يجمع عد

وفيما يلي بيان لنموذجي السلسلة التي ترد كما يرد الجذر سلسلة شكلية فقط وسلسلة شكلية 

( نموذج 2للجذور.  ( نموذج السلسلة الشكلية أو الصوتية1داللية، وذلك على التفصيل التالي: 

  )جذر اإلشتقاق األكبر(السلسلة الداللية للجذور 

دة على غرار االستراتيجية األوروبية في تعليم اللغات  غياب االستراتيجية العربية املوحَّ

الحية )ومنها العربية(، وغلبة الرؤى الفردية التي يقّدمها دارسون مختصون، أو مراكز بحثية 

ج، وغياب الجهود الجماعّية جانب النظري والتطبيقي على صعيد بناء البرامصغيرة، فيما يتعلق بال

املتكاملة التي تراكم الخبرات وتستفيد منها، والقصور الواضح في الدراسات التطبيقية التي تقّدم 

برامج لتعليم العربية ألغراض خاصة، والتداخل بين املفهومات االصطالحية، والسّيما العربية 

برامج العربية لكافة برامج تعليم العربية ربية ألغراض خاصة، وغلبة الطابع االجتهادي لللحياة والع

 (Obeidat & Mohammed, 2019)لغير الناطقين بها، نتيجة غياب االستراتيجية العربية املوحدة

الب الّناِطقين بغير 
ّ
العربّية ـ واملطلوب منهم أْن يدرسوا يهدف هذا املقرر إلى تزويد الط

 بالنسبة لهم في استخدام اللغة 
ً
غة العربّية ـ بمستوى متقّدم وبمهارات عالية جدا

ّ
مقرراتهم بالل

ز على تنمية وتفعيل مهارات
ّ
 :(Jordan, 1997: 3)العربية وسيلة لإلبداع األكاديمّي حيث يرك

 القراءة: القراءة الفاعلة والواعية )سرعة القراءة ودقة الفهم (  .1

 فهومة بوضوح تعتمد على البرهان والّدليل.املحادثة: محادثة واقعّية م .2

 )االستماع االصطفائّي(. فهماالستماع:   .3
ً
 مباشرا

ً
غة مرادهم فهما

ّ
 متكلمي الل

 الكتابة ومنها: .4

 كتابة املقاالت املختلفة. .أ

 كتابة البحوث العلمّية. .ب

عر. .ج
ّ
 الكتابة اإلبداعّية، ومنها اليوميات، والقصص، والش

ة. ومــن نمطهــا )الّرســائل الرســمّية واإلخوانيــة  بطاقــات الكتابــة الوظيفّيــة واإلبداعّيــ .د

 (.وغيرها الّدعوة
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الب ويعده المتالك مهارات كتابة الّنصوص األكاديمّية مثل  
ّ
ن الط

ّ
ونحسب أّن هذا يمك

 املقالة العلمّية أو البحث الفصلّي أو املاجستير أو الدكتوراه.
غ
ّ
 يأتي هذا املقرر بوصفه خطوة من خطوات تعليم الل

ً
ة العربّية، خطوة متقدمة تكميال

الب غير العرّبي، 
ّ
؛ من أجل تثقيف الط

ً
 مبكرة جدا

ً
للخطوات الّسابقة األولية، فهو ُيعدُّ خطوة

وتعريفه بأصالة الفكر اإلسالمّي وبيان الرسالة الفكرّية للغة العربّية لغة القرآن ومهاراتها الُعليا، 

 في وتنوع مجاالت اإلبداع، وذلك بالضرورة ي
ً
عمل على إبراز دور العلماء املسلمين والعرب خاّصة

 مختلف املعارف اإلنسانّية.

 أساس تعليم املقرر 

رأى بعض الباحثين أّن لكّل عمل أونشاط تعليمي أساس نظري ينطلق منه ويؤسس عليه، 

ملقرر اومن املعلوم أّن دارس هذا . ولهذا فمن الواجب علينا أْن نوضح األساس النظري لعملنا هذا

ليس من أبناء اللغة العربّية فهو دارس للغة العربّية بوصفها لغة ثانية في بيئة بعيدة عن واقع اللغة 

غة العربّية عن طريق عدة 
ّ
العربّية، وهذا النوع من الدارسين غير العرب بهذه املواصفات تقّدم له الل

بّية ال يناسب ر إّن ما يناسب الدارس الناطق بالع. (2004الفارس ي, )مداخل، وأسس نظرّية أهمها

 الّدارس الّناطق بغيرها من حيث طرائق التدريس ومنهجياته املعتمدة.

إّن اكتساب مهارات اللغة العربية يبـدأ بـالتعّرف، ثـم االسـتيعاب، ثـم االسـتماع، ثـم املمارسـة  •

.
ً
 وكتابة

ً
 املتكاملة للغة العربّية، تحدثا

غة العربّية للّناطقين بغير  •
ّ
 ا يلتزم بـ:هإن أقرب طريق لتعليم الل

غة العربّية االتصالّية املتكاملة  .1
ّ
 .“ الّتعبيرّية املباشرة”استخدام الل

 من بيئة معينة غير مناسبة. .2
ً
 مراعاة ظروف وأحوال بيئة املتعلم بدال

ق جّو مناسب وظروف تساعد على تعليم اللغة األخرى. .3
ْ
ل
َ
 خ

 البعد عن استخدام العاميات واللهجات املختلفة. .4

5.  
ّ
 ة العربّية الفصحى املعاصرة  التي يفهمها الجميع بسهولة.  غاستخدام الل

االسـتفادة مــن معطيـات العصــر الحــديث املتقّدمـة مــن وسـائل تعليمّيــة مثــل معامـل اللغــات ـ  •

 الكمبيوتر ـ اإلنترنيت ـ قاعة الفيديو ... وغيرها.

 ية للغة.لالبعد عن التلقين الّنظري واالعتماد على التدريب العملّي واملمارسة الفع •
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لغة العربّية للّناطقين بغيرها. •
ّ
 االستفادة من الخبرات واملمارسات العملية لتدريس ال

اللغة العربية ألغراض "ومن خالل تلك املنطلقات كان انطالقنا نحو تدريس  

 وراء تحقيق أقص ى فائدة من خالل 
ً
أكاديمية" معتمدين على تلك األسس واملبادئ العاّمة سعيا

ز ع
ّ
 ى:لخطة ترك

1.  
ً
 وتحدثا

ً
 ملمارسة مهارات اللغة: استماعا

ً
وكتابة، وقراءة،  اتخاذ الفصل قاعة الدراسة مسرحا

م.
ُّ
 من االعتماد على التلقين والحشو الذهني املنفر من التعل

ً
 بدال

 االستفادة من خدمات الجامعة وتجهيزاتها  الجامعة مثل: .2
 طــــوال الفصـــــل ضــــاســــتخدام قاعــــة الفيــــديو لالســــتماع واملشــــاهدة ،وعقــــد محا •

ًّ
رة أســــبوعيا

الدراسـ ّي، حيــث تســاعد هـذه املحاضــرات التثقيفّيــة علــى االسـتماع االصــطفائي لتعزيــز مهــارة 

ـــــيص، وتعمـــــل علـــــى تنميـــــة الحـــــس اللغـــــوي املباشـــــر والتـــــذّوق 
ّ
االســـــتماع، واالقتطـــــاف والتلخ

 الجمالي ملعاني وأساليب اللغة العربّية.

املــرتبط بشــبكة املعلومــات )اإلنترنيــت(، بهــدف  ثاســتخدام معمــل الكمبيــوتر اللغــوي الحــدي •

التأكيد على الجانب العملي والتطبيقي، واالهتمام بالجانب الوظيفي املتصـل بحيـاة الطالـب 

املسـتقبلية وتنميـة قــدرات كـل طالـب وإشــباع ميولـه وتحقيـق فائــدة جـادة لـه. مــع تدريبـه علــى 

 عن الوسائل التقليدية ال
ً
 ديمة.قطرق جمع املعلومات بعيدا

عقــد محاضــرات عامــة، باســتدعاء محاضــرين متخصصــين مــن الجامعــة وذلــك بهــدف تنّويــع  •

 مصادر علم الطالب  وتعدد معارفه األكاديمّية.
تــــدريب الطــــالب علــــى املنــــاظرة العلمّيــــة وأســــلوب املناقشــــة األكاديمّيــــة والــــدفاع عــــن وجهــــات  •

 الّنظر بالحجج املنطقية، واإلقناع العقلّي .
علــــى العــــرض الشــــفوي باســــتخدام وســــائل متقّدمــــة عــــن طريــــق الكمبيــــوتر،  بتــــدريب الطالــــ •

 وجهاز العرض الرأس ي بأشعة الليزر.

القــــدرة علـــــى الــــّتعلم الـــــذاتي، واإلبــــداع، واكتســـــاب املهــــارات، والخبـــــرات عــــن طريـــــق توظيـــــف   •

ه تالتقنيات التربوّية، والوسائل الّسمعّية والبصرّية التـي تسـاعد علـى نجـاح الطالـب باسـتفاد

 من خبراته باملمارسة املباشرة.
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تقديم كراسة تطبيقات عملّية األكاديمّية للطالب ليقوم بالتدرب بشكل إيجابي على ممارسة  .3 

 مما يثبت لديه قدرات التعلم الفردي، بل يمكنه االحتفاظ 
ً
مهارات املادة، وتطبيقها عمليا

 ألعماله.
ً
 بهذه الكراسة بوصفها سجال

أن تكون املواد املختارة مرتبطة بحياة الطالب تاب ألغراض خاصة هو كو أما طريقة لتأليف ال

أن تكون املواد مناسبة لوقت الحصة، ال طويلة وال قصيرة. أن تقسم و  وبالبيئة التي يعيشون فيها

 .(Ghufron, 2019)املواداملقررة إلى وحدات توزيع على أشهر وسنة

 

 طريقة البحث
 

يقصد باملنهج الوصفي هو أحد أشكال  املنهج املستخدم في هذاالبحث هو املنهج الوصفي. 

 عن 
ً
ريق جمع طالتحليل والتفسير العلمي املنظم؛ لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا

 .بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو املشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة

كما يعرف املنهج الوصفي بأنه مجموعة اإلجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو املوضوع 

 
ً
 على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال

ً
؛  اعتمادا

ً
 ودقيقا

ً
كافيا

 .الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة أو املوضوع محل البحث

تحديد املشكلة التي يريد دراستها  -يتبع الباحث خطوات محددة يمكن تلخيصها باالتي: 

 .
ً
 دقيقا

ً
صالحية  تحديد طرائق جمع املعلومات والبيانات والتحقق من -. حديد االهدافت -تحديدا

 -دوات البحث بطريقة دقيقة ومنظمة وموضوعية. أتطبيق  - . دوات املستخدمة في ذلك وصدقهااأل 

استخالص التعميمات و  - . وصف النتائج وتحليلها وتفسيرها في عبارات دقيقة بسيطة واضحة

  .والوصول الى الحقائق

 بحث و مناقشات
 

 كونتور  ة دار السالمعألغراض أكاديمية في جامتجربة تعليم العربية 

تلك هي منهجّية تعليم اللغة العربية لألغرض األكاديمية التي التزمناها منذ بداية تعليم 

 امللموستطورها من فصل إلى فصل بدون توقف لعملية التطوير والتنمية، فكان لها األثر املقرر مع 

 والفّعال لدى الطلبة الذين سيلتحقون 
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ذ أنشطتها التعليمية بتنفي قامت و 1963 عام في ر و كونت السالم دار جامعة أسست

األكاديمية واالأكاديمية بجميع مرافقتها مثل املسجد و السكن و املكتبة و معمل اللغة و معمل 

الحاسوب و امللعب و مننظمات الطلبة و غيرها من وسائلها التربية التعليمية يكون في حرم واحد، 

. كما أنها تتميز باستخدامها اللغتين اإلنجليزية والعربية كلغتي مفيسهل بذلك عملية التربية والتعلي

التدريس في الفصول الدراسية ملواد الدراسات اإلسالمية و اللغة العربية، وكتابة البحوث العلمية 

 . (,"1426/2005"رسالة آخر السنة الدراسية )وغيرها من األ نشطة الجامعية
النظريات التي اطمأن إليها الجامعة ضرورة إيجاد بيئة لغوية يتدرب فيها الطلبة على  مومن أه

النطق باللغة اإلنجليزية والعربية. فاللغة أساس الكالم، و مهارة الكالم ال تأتي إال عن طريق املمارسة 

غتين في معاملتهم لاملستمرة و التدريبات املتواصلة، ولذلك يشجع الجامعة طالبها على الكالم بهاتين ل

اليومية من خالل األنشطة املختلفة، منها إنشاء مركز إحياء اللغة، إنشاء النوادي اللغوية ونشر 

الكتابات و الالفتات واملفردات باللغة اإلنجليزية والعربية، و الخطابة املنبرية، واملسابقة التمثيلية، و 

  ها يكسب الطالب مهارتهم اللغوية.لإصدار املجالت الحائطية وغيرها. من هذه األنشطة ك
 أن إال الدينية، الشؤون وزارة من يختلف الجامعة دار السالم في كونتور  منهجوالحق أن 

 بعض في التغيرات و الزيادات هذه تتمثل. ضرورية الجامعة تراها التي والتغيرات الزيادات بعض هناك

 ضرورةجامعة ال ترى  املثال، سبيل على– العربية لغةلا فمادة اللغوية، املهارات بتأهيل املتعلقة املواد

 الوزارة، من الصادر للمنهج طبقا حصص أربع كانت ما بعد حصص ست فأصبحت حصتها زيادة

 في درسوها التي املوضوعات من والبالغية النحوية للتطبيقات الطلبة أمام املجال لتوسيع لكذو 

  .السابقة املراحل
 العربية، املواد بخصوص الوزارة من الصادر املنهج و الجامعة جهمن بين مقارنة عقدنا اذفإ

 .واحدة حصة منها قللت و ساعات 7 الدراسية ساعتها في زادت قد الجامعة أن نجد

 

 ليم اللغة العربية يف جامعة دار السالم كونتورعدد الساعات الدراسية لتع .1اجلدول 
 عدد الساعات الدراسية املواد الرقم

 منهج الوزارة لجامعةمنهج ا

 4 6 اللغة العربية  1

 4 6 النحو 2
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 3 4 الصرف 3 

 2 2 االستماع 4

 4 2 املحادثة 5

 3 6 املطالعة 6

 4 4 التعبير 7

 24 30 املجموعة

 
 مادة تعليم خالل من يتم الدراسية الساعة تقليل أن السابق 1 الجدول  خالل من نرى 

 و الطلبة بين الحوار لغة العربية اللغة جعلت قد الجامعة أن هو و واحد، العتبار ذلك و حادثة،امل

 املناقشات في تتمثل لغوية أنشطة وجود إلى باإلضافة وخارجها، لدراسيةا الفصول  داخل املدرسين

 مهارة في لطلبةا تدعم التي األنشطة من غيرها و الدراسية الساعات خارج الطلبة يعقدها التي العلمية

 .الكالم

 من%  16،5 سوى  اللغوية مهارات لتنمية  الخاصة املواد لتلك تخصص لم فالجامعة

 .الدراسية الفصول  خارج استخدامها طريق عن تتم اللغوية التدريبات ألن لكذ و املنهج، حصص

 آتت قد ةالغربي اللغة تعليم في كونتور  السالم دار جامعة طبقها التي املباشرة الطريقة إن

 متابعة من تمكنهم إجادة اللغة هذه يجيدون  طالب منه تخرج فقد. سنوات عدة مرور بعد بثمارها

 في العربية اللغة تعليم قسم أمامنهج. العربية البلدان في جامعات في العليا دراسةال للتحاق دروسهم

 :  آتية رئيسية عناصر في يتمثل كونتور  السالم دار جامعة
 ة، مثل الفقه، و التفسير، و الحديث وعلومه، و علوم القرآن و غيرها.املواد الديني .1

 والنحو، و الصرف و غيرهااملواد اللغوية، مثل علم اللغة، و علم األصوات،  .2

 املواد التربية و التعليمية، مثل علم التربية، و طرق تدريس اللغة، و علم النفس و غيرها. .3

 العربية اللغة تعليم لقسم الخاص الدارس ي املنهج أدخلت قد كونتور  السالم دار جامعة إن

 و الطلبة معرفة لتوسيع اولةاملح بمثابة هي و الوزارة، من الصادر املنهج في موجودة تكن لم موادا

 : يلي فيما املواد هذه تتمثل و. العربية اللغوية ثقافتهم

 علم اللغة النفس ي ) ساعتان(  -1

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/izdihar


 
 

Please cite this article as Ahmad Fatoni. (2019). Arabic Learning for Academic Purposes. Izdiha>r : 

Journal of Arabic Language Teaching, Linguistics, and Literature, 2(2), 149-164. DOI: 

https://doi.org/10.22219/jiz.v2i2.10096 

 

161 Ahmad Fatoni 

 في الطلبة تساعد ألنها العربية اللغة تعليم قسم دموا أهم من املادة هذه الحامعة تعتبر

 بتدريس يقومون  الجامعة هذه الطلبة معظم بأن علما. لإلنسان اللغوي  النمو مراحل على التعرف

 .الحديث السالم دار معهد في الثانوية و اإلعدادية املراحل في العربية اللغة
 علم املعاجم ) ساعتان(  -2

 عليه يؤخذ وما معجم كل بها يتميز ما و العربية باملعاجم الطلبة تعريف إلى املادة هذه تهدف

 للدكتور " مدارسه و املعجمي البحث" مثل ، املعاجم علم كتب من التدريس مادة تؤخذ و. املآخذ من

 .الكتب من غيره و النجار محمد  املنعم عبد

 ( ساعتان)  الجمل تركيب علم -3

 و بينها العالقة ثم ووظائفها الجمل البنية بين قةبالعال الطلبة تعريف إلى املادة هذه تهدف

 و اإلشتغال، أساليب و كيد،التو  أساليب مثل العربية، باألساليب تعريفهم جانب إلى  مقاماتها،

 لعبد“ الجمل تركيب علم في  خاصة مذكرة” من التدريس مادة تؤخذ و. الندبة ة االستغاثة أساليب

 للشيخ “ العربية دروس جامع” و فؤاد، لنعمة “العربية لغةال قواعد ملخص” من و. زيد الحافظ

 .الكتب من غيرها و غالييني مصطفي

 (تانساع)  العربي األدب تاريخ  -4

 به يتميز بما تعريفهم و مجمل بشكل العربي األدب بتاريخ  الطلبة تعريف إلى املادة هذه تهدف

 بعض على الطلبة يتعرف أيضا الدرس ذاه خالل من. العربي األدب بها يمر التي العصور  من عصر كل

 مادة ذتؤخ و. القادم الدراس ي الفصل في التفصيل من بنوع سيدرسونها التي األديبة النصوص

 . الكتب من غيره و زيدان لجرحي “العربية اللغة آداب تاريخ” كتاب من التدريس

 الدين هذا مصلحة عينيها نصب وضعت املنهج هدا وضعها عند الجامعة وكانت هذا

 نفوس في الصحيحة اإلسالمية العقيدة ترسيخ إلى ورائها من ترمي الجامعة تضعها مادة كل و. الحنيف

 الطالب يدفع فيها كتبت التي العربية باللغة الدين هذا مصادر فهم خالل ومن سين،املدر  و الطلبة

 .بها النطق على

 أثر املنهجية

ملادة أن نتحدث بإيجاز عن تجربة وخبرة تعليم لعله من املفيد في هذا املدخل التعريفّي با

ي مدى كان تأثير دراسة وتدريس اللغة العربية ألغراض أكاديمية، وذلك األمر يقتض ي مّنا أن نبّين إلى أ
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، ونفسّيا، ًومن األفضل تناول ذلك على النحو  
ً
درس تربوّيا

ُ
هذا املقرر على الطالب الدارس، واملعلم امل

 اآلتي :

: على م
ً
 ستوى الطالب الدارسأوال

 لقد الحظنا أثناء تدريس لهذا املقرر أن الطالب دارس هذا املقرر تمّيز بما يلي:

: م ) أ (
ً
 ن حيث السلوك النفس ّي والشعور الوجدانّي :نفسيا

 ازدياد ثقة الطالب في نفسه، وخاصة عند دراسته ملهارات لغة غير لغته األم. .1

2.  
ّ
 م اللغة العربّية، واإلنجاز، وحب العمل.تمتعه بوجود الدافعّية القوية لتعل

 تحقيق اإلنجاز عن طريق مسايرة األقران والتفاعل الجماعّي من خالل األنشطة. .3

زيادة مقدرة الطالب على التعامل مع األفكار واملعاني املجردة والفهم العميق للغة  .4

 ها لغة ثانية.العربية، بل والوصول إلى مرحلة إنتاج األفكار باللغة العربّية، مع كون

زيادة قدرة الطالب على استعمال معيار تقييم الذات عند تعلم لغة أخرى، وبناًء على ذلك  .5

ن من
ّ
التعرف على مستواه الحقيقي، وعلى مدى تقدمه في تحصيل اللغة  فسوف يتمك

 ومعارفها، واستعمالها فيشعر بدرجة نجاحه في استخدامها.

ن النشاط، وخاصة في قاعة الفيديوـ معمل تفاعل الطالب ومشاركته الحية في ألوا .6

مج واألنشطة قاعات االطالع باملكتبة ـ إعداد وتنظيم البرا -الكمبيوترـ املحاضرات العامة

 الطالبية، كاملناظرات، و تدريب  الطالب على مهارات البحث العلمّي.

 اإلحساس باملسؤولية وربط تعلم اللغة بطموح الطالب، وحاجات املجتمع . .7

: من حيث إتقان واستخدام مهارات اللغة العربّية:)ب( 
ً
 مهارّيا

خالص األفكــــــار العامـــــــة تمكــــــن الطالــــــب مــــــن القــــــراءة الفاعلــــــة، والواعّيــــــة املنظمــــــة، واســــــت .1

 .
ً
 سليما

ً
 نحوّيا

ً
 والجزئية، وتحليل املفردات، وتركيب وبناء الجمل تركيبا

 باستخدام أدوات الربط واأللفاظ  .2
ً
 املفتاحية.الربط بين جملتين  نحويا

 التمكن من تلخيص فقرة، أو عدة أفكار، أو فصل من كتاب. .3

 ة.كتابة عبارات وجمل سليمة حول مواقف طبيعّية مألوف .4

 .                        صوغ األسئلة واستخدام أسلوب االستفهام أثناء الحوار .5

6. .
ً
 جّيدا

ً
 توظيف عالمات الترقيم فيما يكتبه الطالب توظيفا
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ت اللغة في التخاطـب اليـومي، مـع توظيـف املفـردات الجديـدة التـي يتعلمهـا استخدام مفردا .7

 عن إجادة األسا
ً
 ليب البالغّية.الطالب في خطابه اليومي، فضال

8. .
ً
، وتحدثا

ً
، وقراءة

ً
 استخدام القواعد النحوّية :كتابة

 القدرة على التواصل الجّيد والفعال مع معطيات التراث العربّي واإلسالمّي. .9

 :
ً
 على مستوى املعلمثانيا

أما من حيث توضيح ذلك فنجد أن غالبية َمْن َدّرُسوا هذا املقرر كانوا  متجاوبين  ومتفهمين 

املنهج مما أّهلهم لإلبداع واالبتكار، والتفاعل مع املادة،  حيث كانوا على قدر من املسؤولية  لفلسفة

 عن أن هناك من ُيَد 
ً
، وااللتزام، هذا في الغالب األعم، فضال

ً
 حينا

ً
ّرِس هذا املستوىـ على هواه  معترضا

 آخر ـ بطريقة روتينّية جامدة بعيدة عن اإلبدا
ً
 حتى نفسه حينا

ً
ع واالبتكار، على الّرغم من أنه ومعارضا

 لديه الحرية املطلقة لإلبداع، تلك الحرية التي ال يتيحها لهم مقرر آخر.

 

 خاتمة

 

جامعة دار السالم في ت غرض األكاديمية التي التزمتلك هي منهجّية تعليم اللغة العربية لأل 

ف لعملية التطوير والتنمية، تطورها من فصل إلى فصل بدون توقمنذ بداية تعليم املقرر مع  كونتور 

في جامعة  ـعلى سبيل املثالـوالفّعال لدى الطلبة الذين سيلتحقون بالدراسة  امللموسفكان لها األثر 

دينة املنورة و غيرهما، فأحسوا بفائدته وجدواه، ألنهم مارسوا خبرات هذه األزهرالشريف أو جامعة امل

 عن طرائق التدريس التقليدية 
ً
التي أماتت فصاحة اللغة العربية بالجمود عند طرائق املادة بعيدة

 تدريسية تعتمد على التلقين والحشو  املقنن وال يفيدكثيرا للطالب.
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