منهج تعليم اللغة العربية بكلية اللغة العربية جبامعة الشيخ داود الفطاين اإلسالمية جباالجنوب اتيالند – فطاين دارالسالم
e-ISSN : 2289 8042

VOL 3 BIL 1 (JUN 2016)

 جباال1منهج تعليم اللغة العربية بكلية اللغة العربية جبامعة الشيخ داود الفطاين اإلسالمية
جنوب اتيالند – فطاين دارالسالم
2
3

عيدي بن محدي الفطاين

الدكتور حممد هارون حسيين
4

5

الدكتور صويف مان

الدكتور عبدهللا صاحل
ABSTRAK

Kajian ini merupakan kajian lapangan, analisis dan penilaian untuk kurikulum pengajaran bahasa Arab
dari perspektif pelajar di Fakulti Bahasa Arab di Universiti Islam Sheikh Daud Al -fathani (JISDA) Jala
selatan Thailand- Patani Darussalam. Sesunguhnya kurikulum pengajaran bahasa Arab di universiti ini
sering menghadapi masalah dan kelemahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebab-sebab ini
menggalakkan penyelidik untuk mencari penyelesain yang sesuai untuk masalah-masalah dan
kekurangan dengan percubaan untuk mendapatkan dan membuat keputusan muktamad dan kemudian
membuat cadangan dan syor penyelesain yang sesuai daripada kelemahan pendekatan yang diambil.
Kajian ini berkaitan dengan penerangan dan analisis dan penilaian kurikulum pengajaran bahasa Arab di
universiti ini berdasarkan metodologi kontemporari sejajar dan selaras dengan asas-asas proses
pengajaran bahasa Arab di negara asing yang bukan negara Arab. Dalam usaha untuk membentangkan
keputusan dan cadangan untuk memperbaiki dan membangunkan pengajaran bahasa Arab pada masa
akan datang yang lebih baik.
Kata kunci: kurikulum pengajaran bahasa Arab, Universiti Islam Sheikh Daud Al –fathani.
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منهج تعليم اللغة العربية بكلية اللغة العربية جبامعة الشيخ داود الفطاين اإلسالمية جباالجنوب اتيالند – فطاين دارالسالم
عيدي بن محدي الفطاين ،الدكتور حممد هارون حسيين ،الدكتور صويف مان ،الدكتور عبدهللا صاحل

هذه الدراسة هي عبارة عن دراسة ميدانية حتليلية وتقوميية ملنهج تعليم اللغة العربية من وجهة نظر الطلبة
بكلية اللغة العربية يف جامعة الشيخ داود الفطاين اإلسالمية  JISDAجاال جبنوب اتيالند -فطاين دارالسالم.
وأن منهج تعليم اللغة العربية يف هذه اجلامعة يعاين كثريا من املشكالت والقصور يف عملية التعليم والتعلم أوغريها .
و هذه األسباب وغريها شجعت الباحث على البحث عن العالج املناسب هلذه املشكالت والقصور حماولة
لتشخيصهما للوصول إىل اختاذ القرارات النهائية مث تقدمي االقرتاحات والتوصيات املناسبة لعالج جوانب الضعف
للمنهج املتبع فيها .وتتناول هذه الدراسة ابلوصف والتحليل والتقومي ملنهج تعليم اللغة العربية يف هذه اجلامعة على
أسس منهجية معاصرة تتماشى وتتفق مع أسس عملية تعليم اللغة العربية يف البالد األجنبية الناطقة بلغات غري
العربية .من أجل تقدمي النتائج واالقرتاحات والتوصيات الالزمة لتحسينه وتطويره يف املستقبل.
الكلمة املفتاحية :منهج تعليم اللغة العربية ،جامعة الشيخ داود الفطاين اإلسالمية.
نبذة اترخيية عن اجلامعة
فطاااين دار السااالم أو جنااوب اتيالنااد حاليااا هااي إحاادب بااالد جنااوب شاارل ساايا الااإ وصاال اإلسااالم إليهااا
مبكارا .وانطلقاات منهااا تعاااليم الاادين اإلسااالمي والعلااوم العربيااة لتنتشااريف بلاادان املنطقااة ،حيااث إن املساالم األوائاال
أخذوا يهتمون بتعاليم الدين والعلوم العربية ،وإن اللغة العربية قد احتلات مكاام مهماا يف قلاوب املسالم عا هاذه
املنطقة .وإهنا ملت اهتماما وعناياة كبارية ،فبادأوا يتعلماون اللغاة العربياة إىل جناب تعلام الادين علاى أياد أشاخا
معين ابختاذ املساجد واملصليات و بياوت العلماام مركاتا تعليمياا .وبعاد مارور األ م اهار نظاام احلقاات مث تطاورت
إىل نظااام التعلاايم علااى غ ارار التعلاايم ابملسااجد النبااو واحاارم املكااي واشااتهر لااد ا تمااع ا لااي ابساام فناادل ،
ونتيجااة لتطااور نظاام التعلاايم بشااكل عااام وطبقااا لسياسااة احكومااة التايالنديااة طااوروا نظااام التعلاايم إىل نظااام التعلاايم
احديث وهو نظام املدارس العربية اإلسالمية ومنذ ذلك احا حتاول فنادل إىل مدرساة عربياة إساالمية واحادة إ ار
أخرب حىت انتشارت يف رباوا املنطقاة كلهاا .وماع ذلاك فالن التعلايم العارع اإلساالمي علاى نظاام احلقاات واملسااجد
ونظ ااام الفن اادل اليا اتال أل ااتفا نس ااريته األوىل إىل اان .م ااع ذل ااك اه اارت أيض ااا يف تس ااعينات يف الق اارن املاض ااي
جامع ااات إس ااالمية ومنه ااا جامع ااة الش اايخ داود الفط اااين اإلس ااالمية .وأم ااا تس اامية ه ااذه اجلامع ااة ابس اام الش اايخ داود
الفطاين فتعظيم وتقدير جلهوده اجلبارة وختليد لذكراه العطرة ،لكونه من أشهر العلمام الفطاني واملاليوي يف القارن
الثامن عشر امليالد .
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أتسست جامعة الشيخ داود الفطاين اإلسالمية يف أول شهر مايو عام  1993م ،مسامهة ودعماا وتاوفريا
للتعليم العايل ألبناام املسالم يف اتيالناد وماا جاورهاا مان الاذين لايس هلام حاا ملواصالة الدراساة اجلامعياة يف الادول
العربيااة .وقااد ملاات املوافقااة علااى شاارعية هااذه اجلامعااة ماان قباال ا لااس اإلسااالمي بواليااة جاااال يف 1999/6/20م
رقم  ، 01ومن ا لس املركت للشؤون اإلسالمية ومكتب شيخ اإلسالم ببانكوك يف 1999/7/5م رقم .139
وتتكون هذه اجلامعة من أربع كليات وهي كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية وكلية الرتبياة ،وتساري
الكليات الثالث األوىل وهي كلية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية وفق كليات األزهر الشريف أهادافا
ومناهجا ونظما .وأما كلية الرتبية فهي تنتهج مناهجها نظمها من بعض الكليات و اجلامعات اإلندونساية .وميكان
أو الساانة الرابعااة للاادبلوم العااام
للناااجح يف هااذه الكليااات األربااع االلتحااال يف الساانة الثانيااة للاادبلوم ا ااا
ا بكالريوس جبامعة األزهر الشريف أو بعض اجلامعات والكليات اإلسالمية يف إندونيسيا.
علما أبن هذه اجلامعة هي اجلامعة األهلية الوحيدة النشطة يف فطاين دار السالم خاصة واتيالند عامة الإ
تعتماد علاى نفساها وذا اا مان حياث منااهج ،وميتانيااة ،وهي اة التادريس وكاوادر يف إدارة اجلامعاة .وهاي غاري املعرتفااة
ماان قباال احكومااة التايالتديااة حااىت اان .وقااد اتااتت هااذه اجلامعااة منااذ نش ا تها إىل اليااوم ءاااالت عدياادة س اوام يف
خدمااة اإلسااالم واملساالم أو يف خدمااة العلااوم اإلسااالمية واللغااة العربيااة ،وهااذه اإلتااازات الكباارية ماان طاارف هااذه
اجلامعة تتطلب منا أن نقدم اهتماماا كباريا نتابعاة املسارية التعليمياة فيهاا خاصاة تعلايم اللغاة العربياة حاىت نساتطيع أن
نكشف وضعها احقيقي ووجهها الطيب يف أدام رسالتها حنو الدين واألمة والوطن.
تعليم اللغة العربية ومنهجه ابجلامعة
إن اللغ اة العربيااة هااي لغااة القاار ن الكاارمي واحااديث النبااو الش اريف .وكااال مهااا مصاادران أساساايان يف العلااوم
اإلسالمية واإلنسانية ،ولذلك على املسلم أن يفهم اللغة العربية فهما جيادا مان حياث أسااليبها وقواعادها ومعانيهاا
ومقاصدها .أما منهج التعليم أو املنهج الدراسي يف كلية اللغة العربية جبامعاة الشايخ دواد الفطااين اإلساالمية فيساري
وفقا للمنهج الدراسي الذ سارت عليه كلية اللغة العربية جبامعة األزهر الشريف ملاا فياه مان اول ومالئام ملساتوب
التعليم اجلامعي ،ونظرا ألن أكثرية هي ة التدريس هبذه الكلية من محلة الشهادات األزهرية.
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أهداف تعليم اللغة العربية بكلية اللغة العربية
قد قررت اجلامعة أن أهداف تعليم اللغة العربية يف كلية اللغة العربية لألغراض التالية أمهها:
 جعل تعليم اللغة العربية هدفا ووسيلة لفهم كتاب هللا تعاىل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلموالعلوم اإلسالمية.
 ملك طالب الكلية من معرفة اللغة العربية واستعماهلا بقواعد صحيحة وأساليب سليمة. ملك طالب الكلية من القرامة والكتابة والكالم وفهم اللغة العربية بسهولة ويسر.توزيع املواد الدراسية والساعات املخصصة بكلية اللغة العربية
السنة األوىل
عدد ساعات عدد ساعات جمم ا ا ا ا ا ا ااوع
العدد

احملاضرات يف املناقشا ا ا ا ااات الساعات

املواد الدراسية

األسبوع
1

يف األسبوع
1

2

1

4
4

1

القر ن الكرمي والتجويد

2

النحو 1

3

3

الصرف 1

3

1

4

البالغة 1

3

1

4

5

العروض والقوايف

2

1

3

6

اتري ا ا ا ا ااخ األدب والنص ا ا ا ا ااو

2

1

3

العص ا ا ا ا اار

اجلاهلي
7

علم اللغة واملعاجم

3

1

4

8

فن كتابة املقال

1

1

2

9

التاريخ اإلسالمي السرية النبوية

3

1

4

10

الفقه اإلسالمي العبادة

2

1

3

11

التفسري

2

1

3
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12

التوحيد

2

1

3

13

اللغة اإلتليتية

2

14

قاعة البحث واملكتبات

1

1

2
2

15

حفا القر ن الكرمي

-

-

-

السنة الثانية
عدد ساعات عدد ساعات جمم ا ا ا ا ا ا ااوع
املواد الدراسية

العدد

احملاضرات يف املناقشا ا ا ا ااات الساعات
األسبوع
1

يف األسبوع
1

2

1

4
4

1

القر ن الكرمي والتجويد

2

النحو 2

3

3

الصرف 2

3

1

4

البالغة 2

3

1

4

5

علم األصوات

2

1

3

6

اتري ااخ األدب والنص ااو
و األمو

2

1

3

7

أوزان الشعر وموسيقاه

1

1

2

8

البحث اللغو

1

1

2

9

التا ا ا اااريخ اإلسا ا ا ااالمي عصا ا ا اار ا لفا ا ا ااام
الراشدين

3

1

4

10

الفقه اإلسالمي املعامالت

2

1

3

11

التفسري

2

1

3

12

التوحيد

2

1

3

13

احديث

1

1

2

صدراإلس ااالم
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14

اللغة اإلتليتية

2

15

الرتبية اإلسالمية

1

1

2

-

-

-

 16حفا القر ن الكرمي

2

السنة الثالثة
عدد ساعات عدد ساعات جمم ا ا ا ا ا ا ااوع
املواد الدراسية

العدد

احملاضرات يف املناقشا ا ا ا ااات الساعات
األسبوع
1

يف األسبوع
1

2

1

4
4

1

القر ن الكرمي والتجويد

2

النحو 3

3

3

الصرف 3

3

1

4

البالغة 3

3

1

4

5

النقد األدع

2

1

3

6

اتريخ األدب والنصو
والثاين

2

1

3

7

اللهجات والقرامات

3

1

4

8

األدب املقارن

1

1

2

9

التاريخ اإلسالمي الدولة األموية

2

1

3

10

الفقه اإلسالمي األسرة واملرياث

2

1

3

11

احديث

2

1

3

12

قاعة البحث البالغي

2

1

3

13

اللغة اإلتليتية

2

14

طرل التدريس

2

1

2
3

15

حفا القر ن الكرمي

-

-

-

العباسي األول
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أساليب إجراء الدراسة امليدانية التحليلية
لقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي التقوميي يف مجاع املعلوماات والبياامت األساساية لتشاخي
الواقااع احقيقااي يف ماانهج تعلاايم اللغااة العربيااة بكليااة اللغااة العربيااة جبامعااة الشاايخ دواد الفطاااين اإلسااالمية .ويسااتخدم
الباحث يف هذا املنهج الث أدوات رئيسية وهي كااتية:
أ-

املالحظة.
هي تعت وسيلة مهمة من وسائل مجع املعلومات والبيامت الإ يستخدمها الباحث ،وذلك من خالل

تواجد الباحث عدة املرات يف هذه الكلية ،وتعاونه املتواصل واملستمر مع طلبتها.
ب -االستباانت.
هااي إحاادب األدوات املهمااة للحصااول علااى احقااائق واملعلومااات يف موضااعها الصااحي  ،وتعتمااد هااذه
االسااتبامت علااى إعااداد ءموعااة ماان األسا لة الااإ تااوزا علااى عاادد كبااري نساابيا ماان أفاراد طلبااة الكليااة لالطااالا
على رائهم ومعرفتها حول منهج تعليم اللغة العربية يف الكلية.
ج -املقابلة.
هااي تعت ا وساايلة مهمااة ماان وسااائل مجااع املعلومااات والبيااامت الااإ يسااتخدمها الباحااث بعااد املالحظااة
واالستبامت .وذلك من خالل القيام ابلت رة واملقابلة واالتصال اهلاتفي مع الطلبة ابلكلية.
واهلدف الرئيسي من استخدام هذه أدوات الثالث هي مجع املعلوماات والبياامت الصاحيحة مان الف اات املعنياة
لكي يصل الباحث إىل النتائج ا دية والواقعية.
جمتمع العينة
لقد قام الباحث إبجرام االستبامت وحتليلها ،و هذه االساتبامت موزعاة إىل طلباة الكلياة ،وتتكاون هاذه
االسااتبامت ماان عاادة األس ا لة املهمااة املتعلقااة ناانهج تعلاايم اللغااة العربيااة بكليااة اللغااة العربيااة جبامعااة الشاايخ دواد
الفطاين اإلسالمية .وهي أس لة متعددة اإلجابة ،وذلك ملعرفة رام الطلبة جتاه مانهج تعلايم اللغاة العربياة ابلكلياة
مع االستفادة من مقرتحا م ومالحظا م لتقومي هذا املنهج وحتسينه .وأجرب الباحث هاذه االساتبامت ووزعهاا
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على على  110طالباا و طالباة مان با طلباة كلياة اللغاة العربياة ابجلامعاة وعاددهم  140تقريباا وأجااب عليهاا
 84طالب ااا و طالب ااة فق ا وميث اال  76ابمل ااة ،وق ااد أجري اات ه ااذه االس ااتبامت أوال يف ي ااوم ا م اايس  -4ين اااير-
2007م يف كلية اللغة العربية جبامعة الشيخ دواد الفطاين اإلسالمية يف الساعة  8،00إىل  12،00صاباحا.
مث إعادة هذه اإلجرامات من جديد يف بداية عام 2014م من خالل املالحظة واملقابلة مع الطلبة.
عرض نتائج استبانة الطلبة
علما أبن الباحث قد قام بتوزيع االستبانة على  110طالبا وطالباة مان با طلباة كلياة اللغاة العربياة ابجلامعاة
وعااددهم  140تقريبااا وأجاااب عليهااا  84طالبااا طالبااة فقا وميثاال  76ابمل ااة ماان عينااات الدراسااة .وتتكااون هااذه
االستبانة من البيامت العامة و  21أس لة متعددة اإلجابة.
التعرف على البيامت العامة للطلبة اجلدول 2-1 :اجلدول  : 1السنة الدراسية
السنة الدراسية

العدد

النسبة املئوية ( ) %

أوىل

32

38

اثنية

27

32

اثلثة

25

30

اجملموع الكلي

84

100

ماان اجلاادول السااابق يتبا لنااا عاادد عينااات الدراسااة يف الكليااة ماان الساانة الدراسااية األوىل إىل الساانة الدراسااية الثالثااة
الذين أجابوا على هذه االستبانة .وعدد طلبة السنة األوىل هو  38% 32والسنة الثانية  32% 27والسنة
الثالثة . 30% 25
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اجلدول  : 2اجلنس
اجلنس

العدد

النسبة املئوية ( ) %

أنثى

54

64

ذكر

30

36

اجملموع الكلي

84

100

من اجلادول الساابق يتبا لناا أن عادد عيناات الدراساة يف الكلياة معظمهام مان اإلمث  ، 64% 54والبااقي مان
الذكور . 36% 30
 التعارف علاى رام الطلباة حااول مانهج تعلايم اللغااة العربياة املتباع يف الكليااة وذلاك لرفاع مسااتوب تعلايم اللغاة العربيااةوتقوميه .اجلدول 24-3 :
اجلدول  : 3تعلم اللغة العربية قبل االلتحاق ابلكلية
اإلجابة املختارة

العدد
84

النسبة املئوية
100

ال

84

100

نعم
ا موا الكلي

من اجلدول السابق يتبا لناا أن عادد عيناات الدراساة يف الكلياة قاد قااموا باتعلم اللغاة العربياة قبال التحااقهم ابلكلياة
. %100 84
اجلدول  : 4الدوافع إىل تعلم اللغة العربية
اإلجابة املختارة
ديين

العدد
72

النسبة املئوية
85
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قايف

4

5

علمي

4

5

اجتماعي

4

5

دافع خر

84

100

ا موا الكلي

يوض لنا اجلدول السابق أن معظم الدوافع لعدد عينات الدراسة إىل تعلام اللغاة العربياة هاي الادافع الاديين ويسااو
 ، %85 72وال اادافع الثق ااايف  ، 5% 4وال اادافع العلم ااي  ، 5% 4وال اادافع االجتم اااعي  . 5% 4وم اان
ذلك يتض لنا أن الطلبة الذين دوافعهم إىل تعلم اللغة العربية ألغراض دينية أكثر من أغراض أخرب.
اجلدول  : 5الرغبة يف تعلم اللغة العربية
اإلجابة املختارة

العدد
52

النسبة املئوية
62

أرغب

20

24

أرغب قليال

12

14

ال أرغب

84

100

أرغب جدا

ا موا الكلي

يوضا لنااا اجلاادول السااابق أن  62% 52ماان عاادد عينااات الدراسااة يرغبااون جاادا يف تعلاام اللغااة العربيااة ،و 20
 %24منهم يرغبون فق  ،و 14% 12منهم يرغبون قليال يف تعلم اللغة العربية.
اجلدول  : 6املقدرة يف التحدث ابللغة العربية
اإلجابة املختارة

العدد
8

النسبة املئوية
9

فصي

20

24

غريفصي

56

67

فصي جدا
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100

84

يوض لنا اجلدول السابق مدب مقدرة الطلبة يف التحدث ابللغة العربية ،وذلك أجااب بعاض عادد عيناات الدراساة
 %9 8بفصااي جاادا ،و بعضااهم  24% 20بفصااي فق ا  ،و أمااا الااذين أجااابوا بغااري فصااي فهاام األكثاار
واملعظم وعددهم . % 67 56
اجلدول  : 7املقدرة يف فهم اللغة العربية
اإلجابة املختارة

العدد
8

النسبة املئوية
10

جيد

16

19

متوس

52

61

ضعيف

8

10

ضعيف جدا

84

100

جيد جدا

ا موا الكلي

يتضا ماان اجلاادول السااابق أن  10% 8ماان عاادد عينااات الدراسااة مقاادر م جيااد جاادا يف فهاام اللغااة العربيااة ،و
 %19 16مقدر م جيد فق يف فهم اللغة العربية ،و 61% 52مقدر م متوس يف فهام اللغاة العربياة وهام
األكثر ،و  10% 8مقدر م ضعيف يف فهمها.
اجلدول  : 8املقدرة يف قراءة اللغة العربية
اإلجابة املختارة

العدد
12

النسبة املئوية
14

فصي

20

24

غري فصي

44

52

غري فصي جدا

8

10

ا موا الكلي

84

100

فصي جدا
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يتض من اجلادول الساابق أن مقادرة عادد عيناات الدراساة يف قارامة اللغاة العربياة فتلفاة فيماا بيانهم ،ومهاارة القارامة
مهمة جدا .وأكثر مستوب القرامة عند الطلبة هو غري فصاي ونسابتهم  ، 52% 44ويلياه فصاي فقا ونسابتهم
 ، %24 20ويلي ااه فص ااي ج اادا ونس اابتهم  ، 14% 12والب اااقون نس ااتوب غ ااري فص ااي ج اادا ونس اابتهم 8
. %10
اجلدول  : 9املقدرة على كتابة اللغة العربية
اإلجابة املختارة

العدد
8

النسبة املئوية
10

جيد

12

14

متوس

56

66

ضعيف

8

10

ضعيف جدا

84

100

جيد جدا

ا موا الكلي

يتض من اجلدول السابق أن  66% 56من عدد عينات الدراسة مستواهم متوس يف املقدرة على كتاباة اللغاة
العربي ااة ،وأن  14% 12م اانهم مس ااتواهم متوسا ا  ،و  10% 8م اانهم مس ااتواهم جي ااد ج اادا ،و10% 8
منهم مستواهم ضعيف ،وهذا يدل على أن قدرة عدد عيناات الدراساة علاى كتاباة اللغاة العربياة أفضال مان املهاارات
األخرب.
اجلدول  : 10االهتمام ابملهارات اللغوية
اإلجابة املختارة

العدد
32

النسبة املئوية
38

الكالم

32

38

القرامة

8

10

الكتابة

12

14

ا موا الكلي

84

100

االستماا
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يشري اجلدول أعاله إىل أن  38% 32من عدد عيناات الدراساة يف الكلياة يارون أن املهاارات اللغوياة الاإ حتتااج
االهتمااام عليهااا أكثاار هااي مهااارة الكااالم ،مث مهااارة االسااتماا بعاادد  ، % 38 32مث مهااارة الكتابااة بعاادد 12
 ، %14مث مهارة القرامة بعدد . 10% 8
اجلدول  : 11اجلدول التعليمي
اإلجابة املختارة

العدد
44

النسبة املئوية
52

مناسب جدا

28

33

غري مناسب

4

5

مقبول

8

10

ا موا الكلي

84

100

مناسب

يشااري اجلاادول أعاااله إىل أن  52% 44ماان عاادد عينااات الدراسااة ابلكليااة ياارون أن جاادول تعلاايم اللغااة العربيااة
مناسب مع املدة التمنية ،و 33% 28منهم يرون أنه مناساب جادا  ،و  10% 8مانهم يارون أناه مقباول ،و
 %5 4فق منهم يرون أنه غري مناسبة.
اجلدول  : 12الكتب املقررة
اإلجابة املختارة

العدد

النسبة املئوية

مناسبة جدا

80

95

غريمناسبة

4

5

ا موا الكلي

84

100

مناسبة

يشااري اجلاادول أعاااله إىل أن معظاام عاادد عينااات الدراسااة  95% 80ياارون أن الكتااب املقااررة يف تعلاايم اللغ ااة
العربية مناسبة  ،و  5% 4فق منهم يرون أهنا غري مناسبة.
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اجلدول  : 13عدد الساعات التدريسية
اإلجابة املختارة

العدد

النسبة املئوية

يكفي جدا

56

67

اليكفي

28

33

ا موا الكلي

84

100

يكفي

يشري اجلدول السابق إىل أن معظم عدد عينات الدراسة  67% 56يارون أن عادد السااعات التدريساية يكفاي
يف تعلاايم اللغااة العربيااة يف األساابوا ،و  33% 28ياارون أن عاادد الساااعات التدريسااية ال يكفااي يف تعلاايم اللغااة
العربية يف األسبوا.
اجلدول  : 14مناقشة املدرس يف كل املوضوعات املدروسة
اإلجابة املختارة

العدد
8

النسبة املئوية
10

أحيام

48

57

قليال

24

28

اليناقش

4

5

ا موا الكلي

84

100

كثريا

يش ااري اجل اادول الس ااابق إىل أن معظ اام ع اادد عين ااات الدراس ااة  67% 56ي اارون أن امل اادرس ين اااقش أحي ااام ك اال
املوضوعات املدروسة يف الفصل ،و  28% 24منهم يرون أن املدرس يناقش قليال كل املوضوعات املدروسة يف
الفصل ،و 10% 8منهم يرون أن املدرس يناقش كثريا ،و  5% 4منهم فق يرون أن املدرس ال يناقش.

اجلدول  : 15االختبارات يف الشهر
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العدد
84

النسبة املئوية
100

اختبارين

-

-

ال ة اختبارات

-

-

ال يوجد اختبار شهر

84

100

اختبارا واحدا

ا موا الكلي

إن اجلدول أعاله يب لنا أبن كل عدد عينات الدراسة يرون املوافقة ابختبار واحد يف الشهر الذ وضاعه املادرس
ونساابتهم يف ذلااك هااي  . 100% 84وياارون أيضااا أبن املدرس ا كلهاام يقومااون إبج ارام اختبااار واحااد فق ا يف
الشهر.
اجلدول  : 16إعادة املدرس أوراق االختبارات الشهرية
اإلجابة املختارة

العدد
60

النسبة املئوية
71

ال

24

29

ا موا الكلي

84

100

نعم

إن اجلاادول أعاااله يبا لنااا أن معظاام عاادد عينااات الدراسااة  71% 60ياارون أن مدرساايهم يعياادون إلاايهم أورال
االختبارات الشهرية بعد التصحي ملراجعتها ،و  29% 24منهم فق يرون أهنم ال يعيدون أورال االختبارات.
اجلدول  : 17تكليف املدرس أبعمال منزلية
اإلجابة املختارة

العدد
8

النسبة املئوية
10

أحيام

76

90

ال توجد أعمال منتلية.

84

100

يف كل درس

ا موا الكلي
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إن اجلاادول أعاااله يبا لنااا أبن معظاام عاادد عينااات الدراسااة  90% 76ياارون أن املاادرس يكلااف الطلبااة أحيااام
فق أبعمال منتلية ،و  10% 8يرون أن املدرس يكلف الطلبة أبعمال منتلية يف كل درس.
اجلدول  : 18عدم فهم املواد املدروسة
أسأل املدرس لإلرشاد.

العدد
48

النسبة املئوية
57

اإلجابة املختارة
أسأل األصدقام.

28

33

ال أعمل شي ا.

8

10

84

100

ا موا الكلي

اجلاادول السااابق يوضا لنااا الااة عاادد عينااات الدراسااة عنااد عاادم فهمهاام للماواد املدروسااة ،وأن  57% 48ماان
الدارسا يقااابلون مدرساايهم لإلرشاااد والساؤال عنااد مااا ال يفهمااون املاواد املدروسااة ،و  33% 27ماانهم يقااابلون
أصدقامهم ،و 10% 8منهم ال يعملون شي ا.
اجلدول  : 19قدرة املنهج يف إعداد الدارسني املتمكنني ابلعربية
اإلجابة املختارة

العدد

النسبة املئوية

قادرة جدا

50

60

غري قادرة

34

40

ا موا الكلي

84

100

قادرة

اجلدول السابق يوض لنا أن  60% 50من عدد عينات الدراسة يرون أن مانهج تعلايم اللغاة العربياة يف الكلياة
قااادرة علااى إعااداد الدارس ا املتمكن ا ابللغااة العربيااة ،والباااقون ماانهم  40% 34ياارون أن املاانهج غااري قااادرة يف
إعداد الدارس املتمكن ابللغة العربية.
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اجلدول  : 20أساليب التدريس
اإلجابة املختارة

العدد

النسبة املئوية

مناسبة جدا ومنتوعة جدا.

44

52

غري مناسبة وغري متنوعة

40

48

84

100

مناسبة ومنتوعة
ا موا الكلي

اجلدول السابق يوض لنا أن  52% 44من عدد عينات الدراسة يارون أن أسااليب التادريس يف الكلياة مناسابة
ومنتوعة ،والباقون منهم 48% 40يرون أهنا غري مناسبة وغري متنوعة.
اجلدول  : 21املشاكل اليت يواجهها الطلبة يف تعلم اللغة العربية
قلة املعرفة عن الكلمات العربية والقواعد النحوية.

العدد
50

النسبة املئوية
60

اإلجابة املختارة
ال يتناسب مقرر التعليم مع مستوب الدارس .

17

20

قلة التدريبات يف الكالم والقرامة والكتابة

17

20

ا موا الكلي

84

100

إن اجلدول أعااله يبا لناا أن  60% 50مان عادد عيناات الدراساة يارون أن املشااكل الاإ يواجههاا الطلباة يف
تعلم اللغة العربية هي قلة املعرفة عن الكلمات العربية والقواعد النحوية .وأن  20% 17منهم يارون أن املشااكل
هي مقرر تعليم اللغة العربية ال يتناسب مع مستوب الدارسا  .و  20% 17مانهم يارون أهناا قلاة التادريبات يف
الكالم والقرامة والكتابة.
اجلدول  : 22اقرتاحات الطلبة للتغلب على تلك املشاكل
اإلكثار من استخدام اللغة العربية يف احياة اليومية

العدد
24

النسبة املئوية
29

اإلجابة املختارة
االهتمام نشكالت الدارس يف تعليم اللغة العربية

40

47
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إجياد البي ة العربية ب الدارس واملدرس

20

24

ا موا الكلي

84

100

إن اجل اادول أع اااله يب ا لن ااا أن  29% 24م اان ع اادد عين ااات الدراس ااة ي اارون أن أفض اال الوس اايلة للتغل ااب عل ااى
مشااكل تعلاام اللغااة العربيااة هااو اإلكثااار ماان اساتخدام اللغااة العربيااة يف احياااة اليوميااة  ،و  47% 40ماانهم ياارون
أنه هو االهتمام األكثر نشكالت الدارس يف تعلم اللغة العربياة ،و  % 24 20مانهم يارون أن أفضال الوسايلة
للتغلب على مشاكل تعلم اللغة العربية هو إجياد البي ة العربية ب الدارس واملدرس .
اجلدول  : 23اقرتاحات الطلبة لرفع مستوى تعليم اللغة العربية
اإلكثار من التدريبات يف الكالم والقرامة والكتابة

العدد
50

النسبة املئوية
60

اإلجابة املختارة
اإلكثار من األنشطة الثقافية العربية

20

24

التنويع يف استخدام اساليب التدريس

14

16

ا موا الكلي

84

100

إن اجلدول أعاله يب لنا أن  60% 50مان عادد عيناات الدراساة يارون أن أفضال الطريقاة لرفاع مساتوب تعلايم
اللغة العربية هو اإلكثار من التدريبات يف الكالم والقرامة والكتابة ،و  24% 20منهم يرون أنه هو اإلكثار من
األنشطة الثقافية العربية ،و  16% 14منهم يرون أنه هو التنويع يف استخدام اساليب التدريس.
حتليل نتائج استبانة الطلبة
من خالل التحليالت السابقة حصل الباحث على النتائج التالية:
إن الطلبااة الااذين يدرسااون ويتعلمااون اللغااة العربيااة يف كليااة اللغااة العربيااة جبامعااة الشاايخ داود الفطاااين اإلسااالمية ماان
الساانة األوىل إىل الساانة الثالثااة أكثاارهم ماان اإلمث والباااقي ماان الااذكور ،ومعظمهاام كااانوا يدرسااون اللغااة العربيااة يف
املاادراس اإلسااالمية قباال التحاااقهم ابلكليااة خاصااة ماان معهااد البعثااات الدينيااة جباااال ومعهااد اإلرشاااد للبنااات جباااال
ومعهد دار املعارف بفطااين و معهاد الثقافياة اإلساالمية بفطااين واملعهاد اإلساالمي دبااال ومدرساة الرتقياة اإلساالمية
بناراتيوات وغريها.
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وأما رام طلبة الكلية حول الدوافع إىل تعلم اللغة العربية فمعظمهم من الادافع الاديين وذلاك لفهام القارمان الكارمي و
احديث الشريف والعلوم اإلسالمية .وابلنسبة إىل رغبة الطلبة يف تعلم اللغة العربياة هام يرغباون إىل حاد كباري خاصاة
أن تعلم اللغة العربية من املطالب الدينية واللغة العربية هي كالم هللا تعاىل ولغة أهل اجلنة.
وابلنسبة إىل مقدرة طلبة الكلية يف التحدث ابللغة العربية هي يف متوس احال وال تتجاوز إىل احد اجليد جدا وال
حىت إىل احد اجليد ،وأما مقدر م يف قرامة اللغة العربية فهي يف مستوب غري الفصاحة وحتتاج إىل تكثيفها وتقويتهاا
ب الطلبة .وابلنسبة إىل مقدرة الطلبة يف كتابة اللغة العربية وفهمها وهي أيضا يف متوس احال وال تصل إىل احاد
املقبول خاصة وهم يف املستوب اجلامعى وال بد يف هذا املستوب أن يكون الطلبة ملم يف حد مقبول أو حاد أبس
به ابللغة العربية ،ورأب الباحث أن الطريقة اجليدة حل هذه املشكلة هي األخذ بع االعتبار يف مانهج تعلايم اللغاة
العربيااة ماان حيااث األهااداف وا تااوب وطاارل التاادريس والتقااومي مااع االهتمااام الكبااري يف املهااارات اللغويااة األربااع أ
مهارة االستماا ومهاارة الكاالم ومهاارة القارامة ومهاارة الكتاباة ابلرتتياب خاصاة أن طلباة الكلياة كلهام مان األجاناب
أ ليسوا من العرب وهم الطلبة الغري الناطق ابللغة العربية.
وأمااا ابلنساابة إىل املهااارات اللغويااة األربااع فااريب معظاام الطلبااة أهنااا حتتاااج إىل األهتمااام أكثاار أوال يف مهااارة الكااالم
ومهارة االساتماا مث يت بعادمها مهاارة الكتاباة ومهاارة القارامة ،علماا أبن هاذا الرتتياب هاو ترتياب غاري طبيعاي وغاري
صحي عند ا ام يف ءال تعليم اللغة العربية لغري الناطق هبا ،ويرب هؤالم ا ا ام أن الطفال يولاد ويساتمع وبعاد
االسااتماا يااتكلم وبعااد الااتكلم يق ارأ وبعااد الق ارامة يكتااب وهكااذا ،إذن فالرتتيااب الطبيعااي والصااحي يف تعلاايم اللغااة
وتعلمها هو أوال أن يت نهارة االستماا ومهارة الكالم ومهارة القرامة وأخريا مهارة الكتابة.
وابلنسبة إىل اجلدول التعليمي وعدد السااعات التدريساية يف الكلياة يارب معظام الطلباة أناه مناساب ماع املادة التمنياة
ا ددة من قبل إدارة الكلية ولكنه ألتاج إىل ز دة الوقت يف بعض املواد الدراسية خاصاة يف ماواد اللغاة العربياة مثال
مادة حنو وصرف وبالغة وغريها ،وأما رأ الطلبة حول الكتب املقررة فريب معظمهام أناه مناساب ولكناه ألتااج إىل
إضاافة بعااض املوضاوعات املتعلقااة ابلطلباة مثاال الثقافاات والعااادات والتقاليااد ا يطاة هباام والاإ قااد تيسار وتسااهل هلاام
فهاام اللغااة العربيااة كثاريا .ورأب هااؤالم الطلبااة أيضااا أن أكثاار أساااتذة الكليااة يقومااون بشاارت كاال املوضااوعات املدروسااة
ويناقشااوهنا معهاام أ نااام التاادريس بشااكل جااد ومسااتمر ،ولكاان قلياال ماانهم فق ا ال يناقشااوهنا معهاام أ نااام التاادريس
بشكل جد ومستمر ويت أحيام ال يبالون املوضوعات املدروسة بل يتكلمون املوضوعات الإ ال قيمة هلاا للطلباة،
ورأب الباحث أن مثل هؤالم األساتذة ينبغي عليهم أن يعيدوا النظر وا اسبة أنفسهم ويتذكروا دائما أن التعليم هاو
األمانة من اللة تعاىل على عاتقهم وهو من وسائل الدعوة إىل هللا تعاىل وأهنم هم العلمام والعلمام ور ة األنبيام.
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وأم ا ااا رام الطلب ا ااة ح ا ااول االختب ا ااارات ف ا ااريب كله ا اام أن االختب ا ااارات ال ا ااإ وض ا ااعها أس ا اااتذة الكلي ا ااة م ا اارة واح ا اادة يف
الشهرمناسب و مقباول با الطلباة .وأماا ابلنسابة إىل أورال االختباارات الشاهرية فاأكثر األسااتذة قااموا إبعاد اا إىل
الطلبة وذلك ملناقشتها وملراجعتها وتصحيحها ومعرفة أخطائها ،وهذه االختبارات هي إحدب الوسائل لتقومي مدب
فهاام الطلبااة جتاااه املاواد املدروسااة .وماان الوسااائل لتقااومي ماادب فهاام الطلبااة جتاااه املاواد املدروسااة أيضااا تكليااف الطلبااة
أبعم ااال منتلي ااة ورأ طلب ااة الكلي ااة ح ااول ه ااذا املوض ااوا أن األس اااتذة معظمه اام ال يهتم ااون هب ااذا ب اال يعتق اادون أن
األعمااال املنتليااة غااري مهمااة ،وقلياال ماانهم أو نساابة ضا يلة ماانهم فقا الااذين يهتمااون هبااذا أ إبعطااام الطلبااة أعمااال
منتلية.
وابلنسبة إىل طريقة تعامل الطلبة عند ما ال يفهمون الدرس ،غالبا أهنم يساألون األسااتذة لألرشااد والتوجياه ،وأيضاا
يلج ااون إىل األصاادقام .وأمااا رأيهاام جتاااه ماانهج تعلاايم اللغااة العربيااة ابلكليااة هاال هااي قااادرة علااى إعااداد الدارس ا
املتمكن ا ابللغااة العربيااة ث ف ارأب أكثاارهم أنااه قااادرة علااى ذلااك .ورأوا أيضااا أن أساااليب التاادريس ابلكليااة مناساابة
ومتنوعة ولكن بعض الطلبة ال يرون ذلك .ورأب الباحث أن أساليب التدريس أو الوسائل التعليمية على الرغم مان
كثر ا وتعدد أنواعها إال أنه ال يوجد أسلوب التادريس ا ادد ميكان اعتبااره املثاايل واألفضال دائماا ،بال أن أسااليب
التدريس ختتلاف وفقاا لدرجاة مهاارة املادرس يف التادريس واتقاهناا فياه داا يعطاي اثرا إجيابياا أو سالبيا يف تعلام الطلباة
اللغا ااة العربيا ااة .وما اان مالحظا ااة الباحا ااث تب ا ا أن أكثا اار األسا اااتذة ابلكليا ااة ما ااازالوا يسا ااتخدمون الطريقا ااة التقليديا ااة
يف تعلاايم اللغااة العربيااة حيااث تعتمااد علااى حفااا القواعااد اللغويااة
) the traditional approach
وترمجااة الكلمااات العربيااة ومفردا ااا ونصوصااها إىل اللغااة املاليويااة .فرنااا كااان هااذا هااو الساابب الرئيسااي لعاادم قاادرة
الطلبة على التحدث ابللغة العربية مع ااخرين يف احصة أو خارجها.
وأما املشاكل الإ بواجهها الطلبة يف تعلم اللغة العربية حسب الرتتيبات األوليات عناد رائهام فهاي أوال قلاة املعرفاة
عن الكلمات العربية والقواعد النحوية ،وال يتناسب مقرر التعليم مع مستوب الدارس  ،و قلة التدريبات يف الكالم
والقرامة والكتابة .وابلنسبة إىل اقرتاحات طلبة الكلية للتغلب على مشاكل تعليم اللغة العربية ابلكلياة ورفاع مساتوب
تعليم اللغة العربية فيها حسب الرتتيبات األوليات عند رائهم كااتية:
 -1اإلكثار من التدريبات يف الكالم والقرامة والكتابة.
 -2اإلكثار من األنشطة الثقافية ابللغة العربية.
 -3التنويع يف استخدام اساليب التدريس.
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االهتمام نشكالت الدارس يف تعلم اللغة العربية.
اإلكثار من استخدام اللغة العربية يف احياة اليومية.
إجياد البي ة العربية ب الدارس واملدرس .

نتائج البحث
ماان خااالل نتااائج دراسااة الباحااث ملاانهج تعلاايم اللغااة العربيااة املعمااول حاليااا يف كليااة اللغااة العربيااة ميكاان حتديااد
تلك النتائج يف النقاط التالية :
 -1إن ماانهج تعلاايم اللغااة العربيااة يف الكليااة ألتاااج إىل إعااادة النظاار للتعااديالت املناساابة حااىت يتساااير مااع طبيعااة
تعليم العربية ابلكلية ويتناسب للدارس .
 -2إن ماانهج تعلاايم اللغااة العربيااة يف الكليااة الينسااجم مااع مسااتوب الدارس ا وبي ااتهم ألنااه مااأخوذ ماان ماانهج
جامعة األزهر الشريف.
 -3إن أهداف تعليم اللغاة العربياة ابلكلياة مقصاة وغاري واضاحة لعادم التوضاي والتفرياق با األهاداف ا اصاة
واألهداف العامة.
 -4قلااة املدرس ا املتخصص ا يف ءااال تعلاايم اللغااة العربيااة بشااكل عااام وتعلاايم اللغااة العربيااة لغااري الناااطق هبااا
بشكل خا .
 -5إن ا تااوب الدراسااي ابلكليااة غااري مالئاام وغااري مناسااب ملسااتوب الدارس ا وبي ااتهم ألنااه مااأخوذ ماان ماانهج
جامعة األزهر الشريف.
 -6إن املقرر الدراسي املستخدم ابلكلية يعتمد أساسا على مقرر األزهر ،وهذا دا يؤد إىل صعوبة الدارسا
ومعام م للحصول على املصادر واملراجع والكتب اللغوية املناسبة لقلتها وندر ا.
 -7عدم حتديد الكتاب الدراسي واملوضوعات الثقافة مسبقا لتدريس اللغة العربية يف كل فصل دراسي.
 -8إن تعلاايم اللغااة العربيااة ال يركاات املهااارات اللغويااة األربااع ماان حيااث االسااتماا والكااالم والق ارامة والكتابااة باال
تدريسها بشكل تقليد عام.
 -9تدين مقدرة الدارس يف فهم اللغة العربية ودارستها استماعا وحماد ة وقرامة وكتابة.
 -10قل ااة اس ااتخدام الوس ااائل التعليمي ااة احديث ااة ،وكث اارة االعتم اااد ابلوس ااائل التقليدي ااة القدمي ااة يف عملي ااة ال ااتعلم
والتعليم.
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 -11تركيتاملدرس طريقة القواعد والرتمجة يف تدريس اللغة العربية أكثر من الطرئاق احديثاة األخارب مثال الطريقاة
املباشرة والطريقة التوليفية وغريها.
 -12إن الوق اات املخص ا وا اادد لتعل اايم اللغ ااة العربي ااة غ ااري ك اااف نظ ارا إىل اجل اادول املخص ا يف ك اال فص اال
دراسي .
 -13قلة التدريبات والواجبات املنتلية للدارس .
 -14إن أساااليب تقااومي التالميااذ املتبعااة غااري مساااعدة علااى حتديااد التقااديرة الصااحيحة ملسااتوب حتصاايل الدارسا
العلمااي ابلكليااة وهااو أيضااا ال يعطااي صااورة حقيقااة عاان مسااتوب الدراسااة اللغويااة أو ماادب اسااتيعاهبم للم اواد
املدروسة.
 -15قلة األنشطة اللغوية ملساعدة الدارس على تعلم اللغة العربية.
 -16عدم مراعاة الفرول الفردية ب الدارس يف تعليم اللغة العربية.
 -17عدم مراعاة مستوب الدراس عند إعداد املنهج الدراسي دا أدب إىل تفاوت درجة الصعوبة والسهولة ب
الدارس .
 -18عدم توافر دليل املعلم ملساعدة املدرس يف أدام واجبا م التدريسية.
 -19إن لغة التدريس املستخدمة يف تعليم اللغة العربية هي اللغة املاليوية كلغة تدريسية يف احصة.
 -20عدم وجود البي ة العربية املشجعة يف اجلامعاة بشاكل عاام والكلياة بشاكل خاا  ،وهاذا داا أد إىل تادين
دارسة الدارس اللغة العربية سوام يف االستماا أوا اد ة أو القرامة أو الكتابة.
 -21إن أهاام الاادوافع يف تعلاام الدارس ا اللغااة العربيااة هااي الاادافع الااديين مثاال فهاام القاار ن واحااديث الش اريف
والعلوم اإلسالمية.
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املصادر واملراجع
 -1جامعة الشيخ داود الفطاين اإلسالمية جاال2005 ،م ،املناهج الدراسية جبامعة الشيخ داود الفطاين
اإلسالمية ،جاال :مؤسسة الثقافة اإلسالمية جاال ،د.ط .
 -2طعيمة ،رشد أمحد1985 ،م ،دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية ل امج تعليم العربية،
مكة املكرمة :وحدة البحوث واملناهج جامعة أم القرب ،د.ط .
 -3طعيمة ،رشد أمحد1985 ،م ،دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية ل امج تعليم العربية،
مكة املكرمة :وحدة البحوث واملناهج جامعة أم القرب ،د.ط .
 -4طعيم ااة ،رش ااد أمح ااد1989،م ،تعل اايم اللغ ااة العربي ااة لغ ااري الن اااطق هب ااا  -مناهج ااه وأس اااليبه ،ال ا ارابط:
منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،د.ط .
 -5ا ا ا اا1998 ،م ،األساس العاماة ملنااهج تعلايم اللغاة العربياة ،إعادادها -تطويرهاا -تقوميهاا .القااهرة :دار الفكار
العرع ،ط. 1
 -6ا ا ا اا ،د.ت ،املرجع تعليم اللغة العربية للناطق بلغات أخرب ،مكة املكرمة :جامعة أم القرب ،د.ط .
 -7القامسي ،حممد علي1979 ،م ،اجتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطق بلغات أخرب ،الر ض:
جامعة الر ض ،د.ط .
-8الناقااة ،حممااود كاماال1985 ،م ،تعلاايم اللغااة العربيااة أسسااه – مداخلااه – طاارل تدريسااه الاار ض :جامعااة أم
القرب ،ط. 1

