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Abstract
This research discusses the Arab study levels for general purposes
and from the perspective of cognitive and emotional intelligence.
This research is phenomenal in Indonesia and is one of the
qualitative approach of the genus phenomenon. That the levels are
divided into three sections I, which is special for the new learners
who participate in the programs of teaching the Arabic language,
like any language of teaching to non-native speakers without
knowledge of the language or familiarity with them. The
conversation at this level is limited to the memorization of these
students models of the correct Arab conversation and its topics are
usually specific. There is no way to diversify the attitudes of the
student. Level Two the highest level of precedent The conversation
at this level usually revolves around broader topics, more complex
issues, and more abstract consensus. At this level, the conversation
revolves around topics and ideas. Students study in specific texts,
from which they draw ideas woven around them, issues they
discuss, and simple problems that exchange views. Level Three This
represents the highest level of conversation in the teaching of
Arabic as a second language. At this level, learners are expected to
practice conversation in the sense that we have taken for
conversation in that it is an automatic free discussion on a given
subject and two individuals conversing. The student at this level
usually has extensive linguistic experience and the ability to use
syntax correctly. Understanding different versions of one expression
and putting each of them in the right place.
Keyword: Levels, Arabic language, Arabic study

93

94 | Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab, Vol. 3, No. 1, 2019

امللخص
هذا البحث يناقش عن مستويات الدراسة العربية ألغراض عامة ومن
املنظور معرفية وجدانية ونفس حركية .وهذا البحث ظواهر في إندونيسيا
وهو أحد من منهج الكيفي من جنس ظاهرة .أن املستويات ينقسم على
ثالثة أقسام األول وهو خاص بالدارسين الجديد الذين ينتظمون في برامج
تعليم اللغة العربية ،شأن أية لغة تدريس لغير الناطقين بها دون سابق
علم لهم بهذه اللغة أو ألفة بها .واملحادثة على هذا املستوى تقصر على
تحفيظ هؤالء الدارسين نماذج من املحادثة العربية الصحيحة
وموضوعاتها تكون محددة عادة .الينطرق األمر فيها إلى تنوع املواقف
بشكل الدارس .املستوى الثاني وهو أعلى درجة من سابقة تدور املحادثة
في هذا املستوى عادة حول موضوعات أوسع ،وقضايا أعقد ،وموافق أكثر
تجريدا .وتدور املحادثة في هذا املستوى حول موضوعات وأفكر،
الدارسون في نصوص معينة يستخلصون منها أفكارا ينسجون حولها
وقضايا يتناقشون فيها ومشكالت بسيطة يتبادلون وجهات النظر
بصددها .املستوى الثالث وهذا يمثل اعلى مستوى من مستويات املحادثة
في تعليم العربية كلغة ثانية .في هذا املستوى يتوقع من الدارسين ممارسة
املحادثة باملفهوم الذي تناولناه للمحادثة من حيث إنها مناقشة حرة
تلقائية حول موضوع معين وبين فردين يتحادثان .الدارس في هذا املستوى
عادة يكون خبرة لغوية واسعة وقدرة على استخدام التراكيب النحوية
استخداما صحيحا .وفهم الصيغ املختلفة للتعبير الواحد ووضع كل منه
املوضوع الصحيح.
الكلمات املفتوحة :املستويات ،اللغة العربية ،الدراسة العربية
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مقدمة
إن اللغة العربية اليوم هي من بين اللغات العشر األكثر حيوية في العالم 1.ومن
بين اللغات الست املعتمدة في هيئة األمم ،كما أنها معتمدة في هيئات إقليمية أخرى،
كمنظمة املؤتمر اإلسالمي ،ومنظمة الوحدة اإلفريقية ،ومنظمة األلكسو واإليسيسكو.
وهي اللغة الثالثة عامليا من حيث ايتعمالها لغة رسمية في  25دولة بعد اإلنجليزية (45
دولة) ،والفرنسية ( 30دولة) .كما أنها اللغة األولى في دول البحر األبيض املتوسط ،من
حيث عدد الناطقين بها.
تعد اللغة من أهم الظواهر االجتماعية ارتباطا باإلنسان ،فهي تنمو وتتطور
معه وتصاحبه في كل مناحي الحياة املتعددة ،معبرة بذلك عن آمله وطموحاته
وتصوراته ملختلف الظواهر املعنوية والحسية املحيطة به ،كما تتدخل اللغة أيضا في
ضبط عالقة اإلنسان بغيره من بني البشر في مختلف أشكالها ومستوياتها ،ومن هنا لن
يكون امرء مجانبا للصواب إذ قيل له إن اللغة جزء ال يتجزأ من اإلنسان ،باعتبار أنه
ال يمكن أن يتصور وجودا لإلنسان خارج نطاق اللغة كما أن اللغة ال يمكن أن يكون لها
وجود إال حيث وجد اإلنسان.
وقد سبقت اإلشارة إلى أن هناك من يتعلم اللغة العربية من غير الناطقين بها
لفهم القرآن .وهناك من يتعلمها لدراسة الثقافة اإلسالمية .وهناك من يتعلمها بغرض
االلتحاق بالدراسات العربية واإلسالمية في املعاهد والجامعات في بالد العربية أو في
غيرها من البالد اإلسالمية وغير اإلسالمية .وهناك من يتعلمها من أجل الحياة والعيش
في البالد العربية .وهناك من يتعلمها ألغراض خاصة سياسية أو اقتصادية أو تجارية أو
عسكرية أو قانونية أو طبية أو هندسية أوإعالمية أو سياحية أو غيرها .فلذلك قال
علي أحمد مدكور؛ بأن كل موقف العربية للناطقين بلغات أخرى هو موقف فريد في حد

 1اعتمادا على املعاير التسعة في تقرير الخبراء الصادر عن منظمة اليونيكو عام  2003حول حيوية اللغات واندثارها .انظر
أيضا املصطفى بنان ،التفاعل بين تعليم اللغة العربية واللسانيات التطبيقية إطار نظري وتجارب( ،الرياض :مركز دراسات اللغة العربية
وآدبها املؤتمر الدولي "اللغة العربية والدراسات البنية اآلفاق املعرفية والرهانات املجتمعية جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية"،
 ،)2015ص.429 .
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ذاتها .فهو يحتاج إلى أهداف خاصة ،وإلى مواد تعليمية وأدوات ووسائل مختلفة ،وإلى
طرائق وأساليب للتدريس وتقويم خاصة2.
وتعليم العربية للناطقين بها من املحيط عربا إلى الخليج شرقا من خالل مناهج
موحدة .لكن األمر يختلف تماما في تعليم العربية للناطقين بغيرها .فكل موقف لتعليم
العربية للناطقين بغيرها أينما كان هو موقف متفرد ،ويجب أخذ ذلك في االعتبار عند
تصميم مناهج وتنفيذها وتقويمها .فهناك من يتعلم العربية من غير الناطقين بها لفهم
القرآن 3 .وهناك من يتعلمها لدراسة الثقافة اإلسالمية .وهناك من يتعلمها بغرض
االلتحاق بالدراسات العربية واإلسالمية في املعاهد والجامعات في البالد العربية أو في
غيرها من البالد اإلس المية وغير اإلسالمية .وهناك من يتعلمها من أجل الحياة والعيش
في البالد العربية.
تصف إرشادات أكتفل للكفاءة اللغوية لعام  2012الكالم خمسة مستويات
كفاءة رئيسة :املتفوق واملتميز واملتقدم واملتوسط واملبتدئ .وتمثل توصيفات كل
مستوى رئيس مجاال محددا من املقدرات .وتكون هذه التوصيفات مجتمعة تسلسال
هرميا يشتمل فيه كل مستوى على املستويات األدنى منه 4.تنقسم املستويات الرئيسة
للمتقدم واملتوسط واملبتدئ إلى مستويات ثانوية هي األعلى واألوسط واألدنى.
املتفوق
يستطيع الناطق في املستوى املتفوق استخدام اللغة بمهارة ودقة لغوية وتمكن
وفاعلية يتصف بكونه مثقفا وبليغا ويستطيع مناقشة عدد كبير من قضايا شمولية
ذات مفاهيم مجردة بصورة مالئمة من الناحية الثقافية .يستخدم الناطقون املتفقون
الخطاب املقنع واالفتراض ي بالنيابة ،مما يسمح لهم بالدفاع عن وجهة نظر ليست

 2علي أحمد مدكور و إيمان أحمد هريدي ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها النظرية والتطبيق (القاهرة :دار الفكر
العربي ،)2008 ،ص.5 ،
 3على أحمد مدكور ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها :النظرية والتطبيق ،ص ،في املقدمة الكتاب.
 4إرشادات أكتفل للكفاءة اللغوية لعام .2012
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بالضرورة وجهة نظرهم يمكنهم تعديل لغتهم لتناسب جمهورا متنوعا مستخدمين كالما
ومستويات لغوية أصلية ثقافيا.
ينتج الناطق املتفوق خطابا مستفيضا راقيا منظم األفكار وموجزا في نفس
الوقت ،مستخدما اإلرشارات الثقافية والتاريخية مما يسمح له باإليجاز في الكالم مع
سعة في املقصد .يشبه الكالم في هذا املستوى الخطاب املكتوب .قد يوجه في الكالم في
هذا املستوى لكنه أعجمية ونقص في اإليجاز الذي يتصف به كالم الناطقين باللغة
وتمكن محدود من اإلرشارات الثقافية املتعمقة وبعض األخطاء اللغوية املتفرقة.
املتميز
يتواصل الناطق في املستوى املتميز مع اآلخرين بلغة تتحلى بالدقة اللغوية
والطالقة ،للمشاركة في الحديث مشاركة تامة وفعالة ،ويطرق مواضيع شتى في مواقف
رسمية وغير رسمية ويناقشها باملحسوس واملجرد .وهو قادر على مناقشة اهتماماته
وتخصصه بالتفصيل ،وشرح أمور معقدة بإسهاب ويأتي بسرد مطول متماسك بأداء
متسم بالسالسة والطالقة والدقة اللغوية .يستطيع طرح آرائه في عدد من املواضيع
املهمة بالنسبة له كالقضايا االجتماعية والسياسية من خالل مناقشة متماسكة لدعم
رأيه ،ويستطيع طرح افتراضات الستكشاف بدائل أخرى.
يستخدم الناطق املتميز الخطاب املستقيض حيث تدعو الحاجة إليه دون
تردد طويل للبرهنة على آرائه حتى وإن كان منشغال بشروحات مجردة .وهذا الخطاب
بالرغم من تماسكه قد يكون متأثرا بأنماط نحوية من لغته األصلية ،وليس بأنماط
اللغة املقصودة .يتقن الناطق في املستوى املتميز عدة أساليب تفاعلية تواصلية
كمعرفة متى يتكلم ومتى يصغى ،وهو يفرق بين األفكار الرئيسية واملعلومات الداعمة لها
من خالل استخدام أدوات نحوية ومفرداتية وصوتية.
اليظهر في كالم الناطق املتميز أية أنماط من األخطاء النحوية األساسية ،وإن
ارتكب أخطاء متناثرة ،خصوصا في التراكيب القليلة االستخدام وفي بعض التراكيب
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املعقدة وهذه األخطاء ،إن وقعت التصرف انتباه املتحاور من أبناء اللغة والتؤثر في
عملية التواصل.
تنقسم مجاالت العلمية التعليمية في األدبيات و التعلمية إلى ثالثة مجاالت
رئيسية هي املجال املعرفي و الوداني و املهاري .وتعليم اللغة ال يشذ عن غيره من أشكال
العلميات التعليمية األخرى ,ففيه من املفاهيم و االساليب و اإلجراءات ماينتمي لكل من
املجاالت الثالثة ،و أما تعلم اللغة فهو عملية تستلزم جميع شخصية الدارس من حيث
دوافعه وقيمة و مدى مالديه من استعدادات نفسية لتقبل االخرين وسعة صدره .وإن
تعليم وتعلم اللغة عملية تراكمية تتم على مراحل يكتسب اإلنسان في كل منها شيئا حتى
يصل إلى مايرجو الوصول إليه من مستويات األداء املختلفة في ممارساة هذه اللغة5.
وما يجري في برامج تعليم اللغة العربية يعتمد مستوى واحدا من التعليم،
ويقصد إلى تأهيل الطالب ليستطيع مواصلة تعليمة الجامعى بااللغة العربية ،في حين
أن برامج تعليم اللغات األجنبية تعلم اللغة بمستويات مختلفة ،وملقاصد مختلفة ،كما
تعلم اللغة حسب الوظائف و األغراض .انطالقا من هذه الخلفيات هذا البحث له
أهداف مهمة ملعرفة إبراز مستويات الدراسة العربية ألغراض عامة :املرحلة االبتدائية
و املتوسطة و املتقدم األداء املختلفة في ممارسة هذه اللغة بما فيها من جوانب معرفية
أو وجدانية أو نفس حركية و تطوير مناهج التعليمة في إندونيسيا.
أ.

مستويات وتطويراملناهج

 .1مستويات اللغة العربية
اللغة هي الرباط الذي يتحقق به الوعي الذاتي بلخبراتي العامة ،ويتوفر به
التواصل والتناسح والتواحد املجتمعي واإلنسان 6.واللغة العربية ،شأن أي لغة أخرى،
ذات مستويات في استخدامها فعلى املستوى الرأمي نجد مستويين .أولهما :لغة التراث،
وثانيهما :لغة الحياة املعاصرة ،وعلى املستوى األفقي نجد مستويات مختلفة منها ما
5
6

رشدي أحمد طعيمة ،املهارات اللغوية مستوياتها تدريسها و صعوبتها( ،القاهرة :دار الفكر العربي ،)2004 ،ص.5 ،
أحمد عبده عوض ،مدخل تعليم اللغة العربية( ،مكة املكرمة :جامعة أم القرى ،)2000 ،ص.9 ،
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يخص املثقفين ،ومنها ما يخص أوساط املثقفين و يمكن أن نميز هنا بين مستوين
رئيسين لتعليم العربية كلغة ثانية :أولهما املستوى اللغوي التخصص ي ويقصد به
تدريس اللغة ألهداف خاصة .كأن ندرس العربية للمشتغلين بمهن أو حرف معينة،
ويستهدفون من تعلم العربية اكتساب املهارات اللغوية املناسبة لهذه املهن أو الحرف،
َ
وفي مقابل هذا املستوى اللغوي التخصص ي يوجد مستوى اخر هو املستوى اللغوي
العام7.
وتزويد الدراس باملهارات اللغوية التي تلمزه ملواجهة مواقف الحياة العامة كأن
يتصل بوسائل األعالم العربية املختلفة ،قراءة أو استماعا أو مشاهدة ،وكأن يطلب
طعما معينا أو شربا يريده.
 .2مستويات تعلم العربية
إن تعلم لغة ثانية يعني أن يكون الفرد قادرا على استخدام لغة غير لغته األولى
التي تعلمها في صغره ،او كما يطلق عليها اللغة األم ،أي قادرا على فهم وموزها عندما
يستمع إليها ،ومتمكنا من ممارستها كالما وقراءة و كتابة.
وبعبارة أخرى نقول إن تعلم اللغة يتم على مستويين :أولهما استقبال هذه
اللغة .وأما تعليم اللغة كلغة ثانية فهو يستخدم عندما تصبح اللغة التي يراد تعلم لغة
التدريس والتعليم في املدارس كاللغة اإلنجليزية مثال في الفلبين والهدند ،أو تصبح اللغة
املشتركة بين عدة لغات أو لهجات محلية كما في بعض اإلقطار اإلقطار اإلفريقية.
وكانت هذه اللغة ليست اللغة املنزل بالنسبة للمتعلم ،و بهذا املعنى كثيرا ما تستخدم
الكتب و املواد التعليمية التي ألفت في الوطن األصلي للغة ولعل هذه ينطق تماما على
اللغة اإلنجليزيزية8.
وثانيهما توظيف هذه اللغة .نجد تعليم اللغة كلغة أجنبية يعني أن اللغة تعلم
في املدارس كمقرر دراس ي ويكون الهدف من تعليمها تزويد الدارسين بالقدرة والكفاءة
اللغوية التي تمكنهم من استخدامها في واحد من أغراض متعمددة كقراءة األدب و
7
8

نفس مرجع ،ص.13-12 ،
ى
محمود كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية للناطين بلغات اخرى( ،مكة جامعة أم القر  ،)1985 ،ص.33-32 ،
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األعمال الفنية او االستماع إلى املذياع و فهم الحوار أو استخدامها بصفة عامة في
االتصال بمن يتكلمون بها 9.وعلى سبيل التفصيل يمكننا القول :إن املتعلم الجيد
للعربية كلغة ثانية هو ذلك الذي يصل ،بعد جهد يبدله في تعلم هذه اللغة إلى املستوى
الذي يمكنه:
أ.

ب.

ج.

د.

إلف األصوات العربية والتمييز بينها :وفم داللتها واالحتفاظ بها حية في ذاكرته.
ويتطلب الوصول إلى هذا املستوى أن يكون الدارس ذا قدرة على تعرق التمييز
الصوتي كما يسميها كارول (القدرة على الرموز الصوتية)
فهم العناصر املختلفة لبنية اللغة العربية وتراكيبها :و العالقات التي تحكم
االتخدامات املختلفة لقواعد اللغة .ويتطلب الوصول إلى هذا املستوى أن يكون
الدارس قادرا على فهم الوظائف املختلفة للتراكيب اللغوية وإدراك العالقة بينها كنا
يسمها ( )Carrollكارول بالحساسية النحوية10.
استقراء القواعد العامة التي تحكم التعبير اللغوي :و التمييز بين الدالالت املختلفة
للكلمة الواحدة و املعنى املتقارب للكلمات املختلفة .إن إلستخدام الكلمات اسسا
قواعد ،فضال عن تعدد مستويات هذا االستخدام وتباينه من كاتب لكاتب ومن
مؤلف الخر .ومتعلم العربية الجيد هو الذي يستطيع استقراء هذه األسس
والقواعد ،وتعرف الفرق بين املستويات املختلفة و القواعد ،وتعرف الفرق بين
املستويات املستخدم اللغوي .ويتطلب الوصول إلى هذه املستوى أن يكون الدارس
متمتعا بالقدرة على (التعليل االستقرائي) كما يعبر عنه كارول11.
إلف االستخدام الصحيح للغة في سياقها الثقافي :أي أن يدرك الدالالة الصحيحة
للكلمات العربية في ثقافتها ،وأن يستخداما واعيا بالشكل الذي يستخدمها به
الناطقون بالعربية .وتعلم العربية كلغة ثانية اليعني أن تكون لدى الدارس حصيلة
هائلة من املفردات فقط ،أو وعي كبير بتراكيبها فحسب ،وإنما يعني القدرة على

 9محمود كامل الناقة ،املرجع السابق ،ص.31 ،
 10رشدي أحمد طعيمة ،املرجع السابقة ،ص.10 ،
 11التعليل االستقرائي هو اإليضاح من النماذج حتى يعرف التالميذ القاعدة بعده .وهذه الطريقة مناسبة لتعليم التراكيب و
القواعد النحوية و الصرفية مثال في كتاب النحو الواضح
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استخدام هذا كله استخداما إيجابيا في مواقف الحياة التي يتعرض الدارس لها ،في
لقائه بمتحدثي العربية ،أو في اتصاله بثقافتهم12.
 .3مستويات تعليم العربية
ماذا نعني بالتعليم في هذه الدراسة؟ املفهوم الذي نتبناه هنا ملصطلح التعليم
هو أنه عملية إعادة بناء الخبرة التي يكتسب املتلم بواسطتها املعرفة واملهارات
واالتجاهات والقيم .إنه بعبارة أخرى مجموع األساليب التي يتم بواسطتها تنظيم
عناصر البيئة املحيطة باملتعلم يمثل ما تتسع له كلمة البيئة من معان من أجل
اكتسابه خبرات تربوية معينة 13.التعليم في ضوء هذا املفهوم أكثر من مجرد توصيل
معلومات إلى ذهن الطالب ثم مساءلة عنه بعد ذلك.
ولنذكر هنا تصور ( )Brunerبرونر لعملية التعليم يقول برونر :لنعلم إنسانا في
مادة أو علم معين فإن املسألة التكون في نجعله يمأل عقله بالنتائج ،بل أن تعلمة أن
يشارك في العملية التي تجعل في اإلمكان ترسيخ املعرفة أو بناءها .إننا ندرس مادة
اللكلي ننتج مكتبات صغيرة حية عن املوضوع بل لنجعل التلميذ يفكر رياضيات
لنفسه ،ولينظر في املسائل كما يصنع املؤرخ وليشارك في عملية تحصيل املعرفة ،إن
املعرفة عملية وليست ناتجا.
 .4مستويات تدريس املهارات اللغوية
أ .مستويات تدريس األصوات
يميز روبرت الدو بين ثالث مستويات للدقة في نطق األصوات ،تلقي الضوء على
ماينبغي تحديد مستويات تدريس األصوات العربية فيما يلي:
 )1مستوى االتصال التام ويقتصد به ،استعمال اللغة الجيديدة في االتصال في
مواقف حية طبيعية وفي مثل هذا املستوى ينبغي التأكيد على تمييز األصوات،
وعدم خلط الوحدات الصوتية بشكل يغير املعني ،و لكن يقبل في هذا املستوى اي
أشكال االختالف بين الوحدات الصوتية الثانوية التي التؤثر على املعنى.
12
13

محمود كامل الناقة ،املرجع السابق ،ص.22-21 ،
محمود كامل الناقة ،املرجع السابق ،ص،
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 )2مستوى النموذج الذي يؤديه املعلم :ويقصد بهذا املستوى استعمال الدارس
االجنبي للغة العربية كمعلم لهذه اللغة ،وفي مثل هذا املستوى ال ينبغي التسامح في
أشكل النطق وإنما البدرمن الدقة في األداء سواء أكان الدارس ينوي العمل كمعلم
اللغة العربية ألبناء وطنه .أم كان ينوي العمل في قسم اللغة العربية بأحد أجهزة
األعالم في بلده.
 )3ميتوى استخدام اللغة كلغة قومية :ويقصد بذلك ،استخدام اللغة األجنبية في بلد
اخر كلغة قومية14.
ب .مستويات تدريس املحادثة
للمحادثة في برامج تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى ثالثة مستويات رئييسة
تتفاوت مطالها وخصائصها بتفاوت املستوى اللغوي للدارسين:
 )1املستوى األول وهو خاص بالدارسين الجديد الذين ينتظمون في برامج تعليم اللغة
العربية ،شأن أية لغة تدريس لغير الناطقين بها دون سابق علم لهم بهذه اللغة أو
ألفة بها .واملحادثة على هذا املستوى تقصر على تحفيظ هؤالء الدارسين نماذج من
املحادثة العربية الصحيحة وموضوعاتها تكون محددة عادة .الينطرق األمر فيها إلى
تنوع املواقف بشكل الدارس.
 )2املستوى الثاني وهو أعلى درجة من سابقة تدور املحادثة في هذا املستوى عادة حول
موضوعات أوسع ،وقضايا أعقد ،وموافق أكثر تجريدا .وتدور املحادثة في هذا
املستوى حول موضوعات وأفكر ،الدارسون في نصوص معينة يستخلصون منها
أفكارا ينسجون حولها وقضايا يتناقشون فيها ومشكالت بسيطة يتبادلون وجهات
النظر بصددها.
 )3املستوى الثالث وهذا يمثل اعلى مستوى من مستويات املحادثة في تعليم العربية
كلغة ثانية .في هذا املستوى يتوقع من الدارسين ممارسة املحادثة باملفهوم الذي
تناولناه للمحادثة من حيث إنها مناقشة حرة تلقائية حول موضوع معين وبين
فردين يتحادثان .الدارس في هذا املستوى عادة يكون خبرة لغوية واسعة وقدرة على
14

رشد أحمد طعيمة ،تعليم العربية لغر الناطقين بها( ،الرباط :إيسييكو ،)1998 ،ص.157-156 ،
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استخدام التراكيب النحوية استخداما صحيحا .وفهم الصيغ املختلفة للتعبير
الواحد ووضع كل منه املوضوع الصحيح15.
ج .مستويات تدريس القراءة
يميز الخبراء بين ثالث مستويات لتدريس القراءة تتمش ى مع مستويات تدريس
العربية ،أي املستوى املبتداء واملتوسط واملتقدم .ويصنف جرتنر مستويات تدريس
القراءة كما يلي:
 )1املرحلة األولى لتنمية مهارات القراءة وفيها يهيء الطالب للقراءة (استعداد) .وتنمى
املهارات األساسية ويكون فيها رصيد الطالب لغوياز
 )2املرحلة املتوسطة لتنمية مهارات القراءة وفيها يتم التكيز على اثراء مفردات
الطالب ،وتمنية رصيده في التراكيب اللغوية .وتتسع أمامه موضوعات القراءة إلى
حد ما.
 )3املرحلة املتقدمة االستقالل في القراءة و في هذه يتدرب الطالب على تنمية مفرداته
ذاتيا .ويتعلم كيف يستخدم القوامين ويبدأ أولى خطوات االستقالل في القراءة16.
د .مستويات تدريس املفرادات
يتفاوت الخبراء في تحديد القدر املناسب من املفردات الذي ينبغي أن نعلمه
للدارسين في برامج تعليم العربية للناطقين بلغات أخرى .فبعضهم يقترح من
 1000/750كلمة للمستوى االبتدائي .ومن  1500/1000كلمة للمستوى املتوسط .ومن
 2000/1500كلمة للمستوى املتقدم .ويبدو أن هذا العض متأثر بالرأي القائل بأن
تعليم األطفال من  2500/2000كلمة في املرحلة االبتدائية الحياة .على شريطة أن
يتعلموا مهارتين اساستين :تركيب الكلمات وكيفية استخدام القاموس.
ج .املنهج الدراس ي على ضوء الكفاءة

 15رشد أحمد طعيمة ،املرجع السابق ،ص.167-166 ،
 16نفس مرجع ،ص.177 ،
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املنهج من اللغة الالتينية و هي لغة املسافة التي يجب أن تتخذها عداء 17.في
ذلك الوقت ،مفهوم املنهج هو فترة التعليم التي يجب أن يتخذها الدارس للحصول
على الشهادة .في القاموس اإلندونيس ي  KBBIاإللكتوني ،املنهج هو املواد التعليمة التي
تدرس في املؤسسات التعليمية18.
أ .املنهج الدراس ي القائم على الكفاءة ( )KBKهو مفهوم املناهج التي و ضعتها وزارة
التربية و التعليم لتحل محل املنهج الدراس ي القائم على الكفاءة ( )KBKتداعيات
لقانون رقم  22سنة  1999عن الحكم املحلي و نظام الحكومة رقم  25سنة 2000
عن هيئة الحكومة و السلطة اإلقليمية باعتبارها منطقة مستقلة .من أجل إعداد
الخريجين الذين دخلوا عصر العوملة الكامل من التحديات والشكوك ،كان التربية
و التعليم تحتاج إلى التصميم بناء على االحتياجات الحقيقة على أرض الواقع19.
لهذا الغرض ،وتبرمج الحكومة املنهج الدراسة القائم على الكفاءة ( .)KBKنظرا إلى
نسخة املنهج  KBKملادة اللغة العربية ،على التالميذ في املرحلة االبتدائية
االسالمية ان يحفظوا  300مفردة أو عبارة 20.وعلى الطالب في املرحلة املتوسطة
اإلسالمية أن يحفظوا  700مفردة او عبارة 21.وعلى الطالب في املرحلة الثانوية
االسالمية أن يحفظوا  750مفردة أو عبارة22.

ب .املنهج الدراس ي على مستوى الوحدة التعليمية ()KTSP

Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 16.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Kamus Besar Bahasa
Indonesia On Line versi 1,5, diakses pada tanggal 25 Februari 2018.
19 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan implementasi, hlm.
37.
20 Departemen Agama RI, Kurikulum 2004: Standar Kompetensi Madrasah Ibtidaiyah,
(Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004), hlm. 142-143.
21Ibid, hlm. 125.
22 Departemen Agama RI, Kurikulum 2005: Standar Kompetensi Madrasah Tsanawiyah,
(Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), hlm. 145.
17
18
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املنهج الدراس ي على مستوى الوحدة التعليمية ( )KTSPهو املنهج الذي كان
وضعه وتنفيذه في كل وحدة تعليمية 23.وهو تطوير املنهج الدراس ي القائم على الكفاءة
( )KBKلغرض التحسين  KBKو  ، KTSPكالهما على حد سواء في استخدام الكفاءة
كمرجع في تحقيق األهداف التعليمية .كان تطوير  KTSPأيضا يستخدم مدخل املنهج
الدراس ي  KBKالذي يحتوي على الخصائص )1( :يؤكد على تحقيق الكفاءة بدال من
التمكن باملادة ( )2كثرة التكييف لتنوع االحتياجات و املوارد التعليمية املتاحة ،و ()3
إعطاء أكبر الحرية لألداء التعليمي في امليدان لتطوير و تنفيذ أنشطة التعلم التي
تناسب احتياجاتهم24.
ج .املنهج 2013
املنهج  2013متابعة للمنهج القائم على أساس الكفاءة ( )KBKالتي قد تم
تطبيقتها و اختبارها سنة 2004م .وتستخدم كمرجع ودليل في تنفيذ التربية و التعليم
لترقية جودتها في أية مجاالت التربية و التعليم ،هي :املعارف ،و املهارات ،واملواقف في
جميع املستويات التربية خاصة في التعليم املدرس ي و التربوي املدرسية 25.الفرق بين
املنهج  2013و املناهج الدراسية األخرى هو أن املنهج  2013أكثر تركيزا في الطابع
والخلق و الكفاءة التي سيتم تشكلها .كل الجوانب يهدف إلى تشكيل الطابع و الخلق
وكفاءة الدارسين املجودة إمام في مدة قصير مدة و إما في مدة طويلة ،إما في منهج
حقيقي و إما في منهج خفي26.

23 Tim Pustaka Yustisia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan, Panduan Lengkap KTSP, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2007), hlm. 3.
24 Muhaimin, dkk, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Sekolah
& Madrasah, (Jakarta: Rajagafindo Persada, 2008), hlm. 5-6.
25 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2013), hlm. 1.
26 Ibid., hlm. 66.

106 | Arabiyatuna : Jurnal Bahasa Arab, Vol. 3, No. 1, 2019

خاتمة
اللغة هي الرباط الذي يتحقق به الوعي الذاتي بلخبراتي العامة ،ويتوفر به
التواصل والتناسح والتواحد املجتمعي واإلنسان .واللغة العربية ،شأن أي لغة أخرى،
ذات مستويات في استخدامها فعلى املستوى الرأمي نجد مستويين .أولهما :لغة التراث،
وثانيهما :لغة الحياة املعاصرة ،وعلى املستوى األفقي نجد مستويات مختلفة منها ما
يخص املثقفين ،ومنها ما يخص أوساط املثقفين و يمكن أن نميز هنا بين مستوين
رئيسين لتعليم العربية.
إن تعلم لغة ثانية يعني أن يكون الفرد قادرا على استخدام لغة غير لغته األولى
التي تعلمها في صغره ،او كما يطلق عليها اللغة األم ،أي قادرا على فهم وموزها عندما
يستمع إليها ،ومتمكنا من ممارستها كالما وقراءة و كتابة.
وبعبارة أخرى نقول إن تعلم اللغة يتم على مستويين :أولهما استقبال هذه
اللغة .و أما تعليم اللغة كلغة ثانية فهو يستخدم عندما تصبح اللغة التي يراد تعلم لغة
التدريس والتعليم في املدارس كاللغة اإلنجليزية مثال في الفلبين والهدند ،أو تصبح اللغة
املشتركة بين عدة لغات أو لهجات محلية كما في بعض اإلقطار اإلقطار اإلفريقية.
وكانت هذه اللغة ليست اللغة املنزل بالنسبة للمتعلم.
ماذا نعني بالتعليم في هذه الدراسة؟ املفهوم الذي نتبناه هنا ملصطلح التعليم
هو أنه عملية إعادة بناء الخبرة التي يكتسب املتلم بواسطتها املعرفة واملهارات
واالتجاهات والقيم .إنه بعبارة أخرى مجموع األساليب التي يتم بواسطتها تنظيم
عناصر البيئة املحيطة باملتعلم يمثل ما تتسع له كلمة البيئة من معان من أجل
اكتسابه خبرات تربوية معينة .التعليم في ضوء هذا املفهوم أكثر من مجرد توصيل
معلومات إلى ذهن الطالب ثم مساءلة عنه بعد ذلك.
ويجد الكاتب البحث املستويات في اللغة العربية وتعليمها وتعلمها توضيحا
تفصيليا .املنهج املستخدم كدليل املنهج الدراس ى هو املنهج  2013الذي بدل املنهج على
مستوى الوحدة التعليمية ( .)KTSPوهو متابعة للمنهج القائم على أساس الكفاءة
( )KBKالتي قد تم تطبيقتها واختبارها سنة 2004م .وتستخدم كمرجع ودليل في تنفيذ
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 و، املعارف: هي،التربية و التعليم لترقية جودتهما في أية مجاالت التربية و التعليم
 و املوافق في جميع املستويات التربوية خاصة في التعليم املدرس ي و التربية،املهارات
.املدرسية
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