التعليم السياقي ملادة اللغة العربية
امحد محداين
Abstrak
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Pembelajaran bahasa Arab di dunia Islam terutama bagi
orang-orang yang tidak berkecimpung dalam bahasa Arab
atau orang-orang yang non Arab yaitu orang-orang yang
tidak terbiasa berbicara bahasa Arab, terdapat masalah dan
kesulitan tersendiri. Menurut Doktor Nasruddin Idris Jauhar,
bahwa kesulitan mempelajari bahasa Arab bagi orangorang yang tidak terbiasa mengucapkan bahasa Arab adalah
ketika dalam pembelajaran menggunakan sistem dan metode
yang hanya mengikuti pembelajaran bahasa Arab yang ada,
tanpa memperhatikan metode-metode yang baru dan tanpa
memperhatikan kesiapan dan kebutuhan pelajar, maka dari
itu dalam pembelajaran dibutuhkan dasar-dasar kebahasaan,
pendidikan, psikologi dan budaya, sehingga bahasa Arab
dapat teratur dan mengena pada pelajar. Kedua kesulitan
belajar bahasa Arab bagi orang-orang yang tidak terbiasa
mengucapkan bahasa Arab di Indonesia, bahwa pembelajaran
bahasa Arab lebih menekankan pada kaidah bahasa Arab dan
terjemah teks-teks untuk menunjang kajian Al-Qur’an dan
Hadits. Oleh karena diperlukan metode pembelajaran baru
yang efektif diajarkan oleha pengajar-pengajar bahasa Arab
yang profesional yang mengetahui kebutuhan, karakter dan
tujuan bahasa Arab bagi pelajar. Disamping itu diperlukan
strategi pembelajaran yang menyentuh pada aspek multi
media, dan juga mengatur atau manajemen kelas, manajemen
siswa dan manajemen pembelajaran, sehingga pembelajaran
menjadi efektif dan mengantarkan pembelajaran yang berhasil
dan berkualitas
Kata Kunci: bahasa Arab, dasar-dasar kebahasaan

املقدمة
اللغة
العربية يف العصر احلديث الشهري بعصر العوملة التزال هلا مكانة خاصة لدى سكان
العامل االسالمي ومسلمي اندونيسا على وجه اخلصوص .ذلك ألن العالقة بني بلدان
العامل االسالمي ليست حمدودة يف اجملال االقتصادي والسياسي فحسب بل توسعت اىل
اجملال الديين والثقايف .لذلك بذلت جهود املسلمني علماءهم وزعمائهم يف نشر تعليم
اللغة العربية وتطويرها من وقت اىل وقت .ومن أدلة ذلك كثرة املدارس واملعاهد واجلامعات
واملؤسسات التعليمية حكومية او اهلية هتتم وتعتين بتعليم اللغة العربية .
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ولكن من املالحظ أن تعليم اللغة العربية مازال يواجه مشكالت كثرية .وهذه
املشكالت كما اشار اليها االستاذ الدكتور نصر الدين ادريس جوهر نوعان :االول هو
املشكالت املشرتكة اليت يتعرض هلا تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف معظم الدول
األجنبية .وهي املشكالت الناجتة من االستناد اىل املناهج التقليدية واالجتاه يف التعليم واليت
تتمثل على سبيل املثال ال احلصر يف االفتقار اىل املقررات الشاملة وطرائق التدريس
احلديثة فضال عن مساندة املعلمني املؤهلني معرفية ومهنية واالستناد اىل املقررات اليت
ال تتناسب مع مستوى املتعلمني واحتياجاهتم اىل جانب االستناد اىل احملتوى التعليمي
املفتقر اىل االسس اللغوية الرتبوية والنفسية والثقافية سواء كان يف اختياره او تنظيمه.

1

والنوع الثاين من املشكالت هو املشكالت اخلاصة اليت تعرض جمال تعليم اللغة
العربية يف اندونيسا  .ومن اهم تلك املشكالت ما يتعلق اباالجتاه التعليمي .وتتمثل هذه
يف التقيد البالغ ابملدخل النحوي وابالهداف الدينية حيث ينركز التعليم يف ضوء هذا
االجتاه على عملية متكني الطالب من فهم القرأن واألحاديث وغريمها من النصوص العربية
الدينية عن طريق االملام ابلقواعد وترمجة النصوص .وهذا االجتاه التتماشى مع متطلبات
مستجدة لتعليم اللغة العربيه وتعلمها بوصفها لغة اجنبية وذلك ألهنا تعامل اللغة العربية
بوصفها لغة الدين فحسب وهتمل كوهنا لغة جماالت احلياة األخرى.
1
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واضاف نصر الدين اىل جانب تلك املشكالت اإلجتاهية تعرض تعليم اللغة
العربـية يف إندونيسيا ملشكالت حول املواد التعليمية خيث قال  :فمن املالحظ أن مواد
تعليم اللغة العربـية يف إندونيسيا ترتكز إىل حد كبري على املواد النحوية ونصوص القراءة و
فضال عن ذلك فإن املواد التعليمية من حيث حمتواها الثقاقي مل تستوعب املالمح الثقافية
اإلسالمة احمللية اليت يتسىن لإلندونيسيني تناوهلا ,كما أهنا من حيث احملتوى اللغوي مل
تراع اخلصائص اللغوية للمتعلمني اإلندونيسيني  ,ويـؤدي كل ذلك إىل وجود فجوة (لغوية
وثقافية ونفسية) بني املتعلمني واملواد اليت بني ايديهم.
واستطرد قوله عن املشكالت األخرى اليت يتعرض هلا تعليم اللغة العربية يف
إندوبيسيا فيما يتتعلق بطريقة التدريس حيث قال  :من امللحوظ ان الطريقة الشائعة
هي طريقة النحو والرتمجة اليت قالت الدراسات إهنا مل تعد صاحلة لتعليم اللغات األجنبية
يف ضوء االجتاهات احلديثة بعد فشللها يف إجناز نتائج مرضية قي تعليم اللغات يف كثري
من دول العامل .وخيفى وراء ضيوع استحدام هذه الطريقة عدة اسباب أمهها مشكلة املوارد
البشرية حيث أن معظم معلمي اللغة العربية اليتمتعون ما يكفي من املهارة يف التكلم
ابللغة العربية .وملا كانت هذه الطريقة تسمح إىل حد كبري إستخدام اللغة األم يف عملية
التعليم أصبحت هي ملجأ آثره املعلمون وفضلوه يف أداء مهامهم التعليمية .وتدين مستوى
املعلمني يف اإلتصال ابللغة العربية الخيفى وراء بقاء هذه الطريقة وشيوعها فقط وإمنا خيفى
كذلك وراء فشل حماوالت وتطبيق الطرائق احلديثة لتعليم اللغة العربية اليت تتطلب يف املقام
األول قدرة املعلم على التكلم ابللغة اهلدف.
بعد النظر اىل تلك املشكالت فان اهم املشكالت يف احلقيقة تكمن يف عدم
وجود املوارد البشرية األكفاء املؤهلني يف تعليم اللغة العربية .ذكر الدكتور قريب هللا اببكر
السوداين يف مقالته حول وضعية تعليم اللغة العربية يف اندونسيا أن معلمي اللغة العربية
اصناف:

2

 -1أن معظمهم ليسوا من املتخصصني يف تعليم اللغة األجنبية أوالغربية على وجه
2

نصر الدين ادريس )38:

امحد محداين  :التعليم السياقي ملادة اللغة العربية

194

التحديد وليس لديهم مايكفي من املعلومات حول تعليم اللغة العربية 3ومنهجها.
وإمنا معظمهم ملمون بقواعد اللغة العربية وترمجة نصوصها ,أوخرجيون يف جامعات
الدول العربية ولكنهم غري متخصصني يف تعليم اللغة العربية.
 -2أن معظمهم مل ميروا بتدريبات إعداد املعلمني سواء أكان قبل اخلدمة أم بعدها ,مما
مينعهم من حتسني أدائهم التعليمي.
 -3أن معظمهم اليقدرون على االتصال ابللغة العربية مما جيعلهم مضطرين إىل استخدام
اللغة اآلندونيسية يف عملية التعليم  ,األمر الذى يقف وراء شيوع استخدام طريقة
النحو والرتمجة يف مراكز تعليم اللغة العربية يف أندونيسيا
195

من األمور املهمة اليت ينبغى على معلمي اللغة العربية معرفتها املعرفة على تطور
املناهج واالساليب اجلديدة وتطبيقها يف عملية التعليم .وابالحاطة عليها تساعدهم يف
اجناز االهداف التعليمية .ومن املناهج واالساليب اجلديدة الىت شاعت يف عامل الرتبية
املعاصر التعليم السياقى .فمن ذلك يلزم على مدرسى اللغة العربية معرفته.
أ -مفهوم التدريس القائم على التعليم السياقي
التدريس مبعىن التعليم ،وهو اخلطوات احلقيقية ألنشطة تعليم الطالب لنيل األهلية
وحتقيقها وترقيتها املرادة .وعلى االصطالح األخر أن التعليمية هي طريقة منتظمة بني
الطالب واألستاذ لرتقية أهلية الطالب إىل أن يعرف أو يدري على املعرفة ويستطيع ىف
تطبيقها.

4

أما التعليم السياقي فهو:
 .1املنهج الدراسي الذي حيصل منه املعىن من مضمون املادة املمثل بظواهر حياة
الطالب فردا واجتماعيا.

5

3
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 .2طريقة التعليم تعني املعلم تعليق املادة وأحوال حياة الطالب وتدفع الطالب على
6
تطبيق علومهم يف احلياة اليومية.
 . 3املنهج الدراسي املؤسس على الفلسفة البنائية اليت تعين أن التعلم ليس مبجرد احلفظ
فقط ،لكن التعلم هو بناء املعرفة واملهارات من واقعية احلياة.
التعليم السياقي يف احلقيقة واحد من توسيع املبادىء األساسية للمنهج القائم على
الكفاءة ومنهج على املستوى املدرسي ».ومما حيتوي عليه ومنهج على املستوى املدرسي
أنه يشري إىل استعمال طريقة يف تطبيقه بعملية الطالب» 7.أو بعبارة أخرى ,التدريس
القائم على الكفاءة والسياقي هو التدريس املؤثرة .وأحد طوابع التدريس املؤثر هو تسهيل
التالميذ على تدريس شيئ انفع ,مثل احلقيقة واألهلية ,والفكرة وكيف يعاشر مع األخر
أو مع شيئ يراد به» 8.وكانت اترحية التدريس السياقي صدر من فكرة تقدم John
 ,Deweyعلى أن التالميذ يتعلمون على حسن التعليم إذا كان التالميذ يتعلمون ما يتعلق
9
مبا يعلم وسيكون مرور التعلم جيدا إذا كان التالميذ ينتظمون يف مروره».
املنهج الدراسي القائم على التعليم السياقي كطريقة التعليم له مبادىء وشخصيات
خاصة الذي يسهل املدرس يف فهمه وتطبيقه .وأن يكون التدريس املؤسس على التعليم
السياقي كما يلي:
 .1أن يوجه التدريس للحصول على املهارة احلياوية الواقعية أو التدريس املنفذ يف البيئة
الطبيعية
 .2أن جيري التدريس إبعطاء الفرصة للطالب إلعمال الوظيفة واخلربة النافعة
 .3أن جيري التدريس على الطريقة اجلدالية بني الطالب والعمل على الوظائف اجلماعية
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 .4أن جيري التدريس جبعل روح التعاون والتفاهم بني الطالب
 .5أن جيري التدريس ابلعملي ،واإلبكاري ،وكثري اإلنتاج مع االهتمام على التعاون
 .6أن جيري التدريس يف جو يسوده الفرح والسرور.

10

ب -تنفيذ التدريس القائم على فكرة التعليم السياقي
عملية التدريس القائمة على التعليم السياقي تراقب خبمس الطرائق االصلية التالية؛
( )1إدارة الفصل )2( ،إدارة الطالب )3( ،إدارة عملية التعليم والتعلم )4( ،إدارة ما يف
التدريس )5( ،إدارة مصدر التعليم.
197

 .1إدارة الفصل
الفصل أو مكان التعليم خمصوص ابلكرسي أو مكتب الطالب وموقع املدرس رتب
حىت تستطيع أن يسند عملية تعليمية مؤثرة 11.الرتتيب ال يقصد كرتتيب اثبت ،إن كان
الزم الفصل مستطيع ابنتقال فيمكن تطبيق ترتيبات مالئمة مبا نريد .مبعرفة كيفية تنظيم
الفصل لتعليم عملي ,يسهل املدرس يف تعيني خطوات يف عملية تعليمية تورط الطالب
12
يف تعليم عمليا.
هذه ترتيبات اختبارايت قد تستعمل لوزم الفصل يف عملية تعليمية  )1( :ترتيب
نصف الدائرة )2( ،ترتيب الفرقة )3( ،ترتيب الدائرة ،و ( )4ترتيب الغرفة العملية.
 .2إدارة الطالب
كانت استطاعة الطالب يف الفصل متنوعة .الطالب يكون عاملا أو ماهرا أو جاهال
لذلك ينبغي للمدرس أن يرتب ابلظبط الدقة ،مىت يعمل الطالب منفردا أو مزدوجا أو
فرقة أو مجاعة.

13

10
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السابق Masnur Muslih,

11
12
13

 .3إدارة عملية التعليم والتعلم
العملية التعليمية اليت طبقها املدرس حتتاج إىل السياسة حىت تكون مناسبة بدرجة
استطاعة الطالب تصوراي ,ينبغي أن تفرق العملية التعليمية بني الطالب العامل واملاهر
واجلاهل يف فهم منهج واحد ,لذلك استعمال ورقة السؤال املتنوعة لكل تدرج استطاعة
الطالب أحسن ملسيطرهتا.
 .4إدارة مواد التعليمية
يف إدارة مواد التعليمية فينبغي للمدرس أن خيطر األشياء التالية :
أ)

املادة املختارة أسست ابلقصد أو ابألهلية املقصودة

ب)

تدرج السعة والعمقة من املادة يناسب أبوصف الطالب (منه السريع والبطيء ،حبث
عال ودان) .يعطي تدريس خاص ملن له استطاعة خاصة.

ت)

استعمال التدريسات املتنوعة لتسندي على مالئما مناسبا ابلقصد أو األهلية
املقصودة.

ث)

تقدمي مادة التدريس املتعلق ابلعملية اليومية للطالب.

ج)

استعمال املادة دراسية املصببة املنتفعة للطالب يف أايمه.

14

 .5إدارة مصدر التعليم
إلدارة مصدر التعليم حتتاج إىل إهتمام األشياء التالية :
أ)

مصدر التعليم أو وسيلة التعليم املختارة قد يستعمل حلصول األغراض أو الكفاءة
املرجوة

ب)

مصدر التعليم أو وسيلة التعليم املختارة يسهل الطالب يف فهم دروسه.

ت)

مصدر التعليم أو وسيلة يشرح التعليم خاصا وواضحا يناسب مادة التدريس.

ث)

مصدر التعليم أو وسيلة التعليم املختارة تناسب درجة التطور املعريف واملوقفي
14
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والسلوكي للطالب.

15

هكذا صورة فكرية إمجالية عن اخلطة الدراسية لتنفيذ التعليم السياقي املقرتح يف
بناء املنهج على املستوى املدرسي ) .(KTSPويف تطبيقه ينبغي للمدرس املهين أن يبتدع
يف الفصل حىت جيري التعليم عماليا جمددا ابتداعا مؤثرا ومساعدا ليسند غرض التعليم.
ت-

دالئل تدريس العربية القائم على التعليم السياقي

بنا على األفكار السابقة فدالئل تدريس اللغة العربية القائم على التعلم السياقي
يستطيع أن يراقب ابلنواحي؛ يعين انحية املدخل ،وانحية طريقة ،وانحية األساليب،
وانحية اإلسرتاتيجية التعليمية.
199

وإذا أتملنا من أي طرف ,إن التعليم السياقي ملادة اللغة العربية يتضمن على
املدخل اإلنساين ,ألنه ميكن التالميذ كالشخس الذي عنده الكفاءة ,حىت أن يكون فاعل
وال مفعول يف التعليم والتعلم.
فيما يلي بعض الطرق اليت ميكن أن يقوم هبا املدرس يف تدريس اللغة العربية القائم
على التعلم السياقي ،منها:

16

 .1التعلم يف اجملاالت
هذه كيفية تستعمل لزايدة مهة الطالب واحلث اجلديد هلم ,ألن التعلم الحيدد يف
الفصل فقط لكنه قد جيري خارج الفصل حىت يكون الطالب أن يشعروا مباشرة حبالة
موضوع التعليم مثل يف مكتبة املدرسة ،ومكتب الربيد ،واملستشفى ,والسوق وغريها.
 .2مشكلة الطالب
هذه اإلسرتاتيجية تكون بدال عما يريد الطالب حىت يعطي الفرصة إىل مجيع
الطالب ليسألون شيئا مبهما إما يف لفظ أو معىن أو قواعد .هذا يعمل ابنتشار سؤال عن
قواعد اللغة إىل مجيع الطالب الذي كتبه الطالب بنفسه تناواب مثال .البحث عن مشكلة
10
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الطالب يقوم بتأسيس االقدمية.
 .3اإلستنتاجية
هذه تقوم بطلب الطالب أن يستخلصوا بعد أن يطلبوا بتفريق اثنيت كلمة أو أكثر.
مثاله أن يفرق بني الفعل والفاعل واملبتداء واخلرب.
 .4حتليل األخطاء
هذه اإلسرتاتيجية تطلب دقة الطالب يف إدراك األخطاء وحتليلها أو تصحيحها
عند عملية التعليم داخل الفصل .ميكن أن تستعمل يف كل صور تعاليم اللغة ،مثال يف
حتليل النطق يف القراءة والتكلم وحتليل األخطاء يف قواعد اللغة يف الكتابة أو اإلنشاء.
 .5تعبري الصورة
هذه اإلسرتاتيجية أو صناعة التعليمية تستعمل جللب اهتمام الطالب ولزايدة فعالية
الطالب يف إمتام وجبة التعليمية ألنه بوسيلة صورة يسهل الطالب يف فهم مقصود ما ىف
النص مث يشرحونه لساان وكتابة.
وكانت اسرتاتيجية التعليم املاضية مطبقة يف كل أجناس وعناصر أهلية تعليمية اللغة
العربية املوصولة يف جانب الكفاءة األستماعية والنطقية والقراءة والكتابة .وهذه تتعلق
بكفاءة املدرس لتبتدع يف عملية التعليم والتدريس.
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